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*niepotrzebne skreślić 
** za osoby niepełnoletnie podpis składa rodzic/opiekun prawny 

49. „Góralski Karnawał” 
Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych, 

Popis Par Tanecznych, Konkurs Tańca Zbójnickiego 

Bukowina Tatrzańska, 11-14.02.2021 r. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA - TANIEC ZBÓJNICKI / POPIS PAR TANECZNYCH 

Nazwa zespołu/grupy:________________________________ z: miejscowość____________________________________  

Instytucja delegująca/patronująca_______________________________________________________________________ 

Adres do korespondencji:______________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________ 

Dane osoby upoważnionej do reprezentowania grupy: 

Imię i nazwisko _____________________________________________________________________________________ 

ulica____________________________ nr_________ kod___________ miejscowość______________________________ 

tel________________________________________e-mail___________________________________________________ 

Informacje potrzebne do przelania nagród pieniężnych na konto bankowe: 

nr konta (26 cyfr)_____________________________________________________________________________________ 

Dzień występu___________________ łączna ilość osób występujących___________ w tym taniec zbójnicki___________  

Pary taneczne 

 
Partner Partnerka 

Imię i nazwisko wiek Imię i nazwisko wiek 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

Uwagi do organizatorów______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Oświadczam że, 
➢ jestem upoważniona/y do reprezentowania we wszelkich sprawach dotyczących wydarzenia, pn.  

49. „Góralski Karnawał” Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych, Popis Par Tanecznych, Konkurs Tańca 
Zbójnickiego, wszystkich członków zespołu/grupy zgłoszonych przeze mnie do Konkursu, 

➢ zapoznałam/em się z treścią regulaminu i akceptuję jego treść, 
➢ zapoznałam/em się z zawartą w regulaminie informacją o przetwarzaniu danych osobowych i jest ona dla mnie w 

pełni zrozumiała, 
➢ wyrażam zgodę na umieszczanie moich danych w bazie danych BCK „Dom Ludowy” oraz ich przetwarzania zgodnie  

z prowadzoną działalnością kulturalną i promocyjną BCK „Dom Ludowy” oraz obowiązującymi przepisami prawa, 
➢ udzielam także, nieodpłatnego zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku za pomocą wszelkich technik 

audiowizualnych i nagraniowych w związku z udziałem w 49. Góralskim Karnawale, bez konieczności każdorazowego ich 
zatwierdzania 

➢ zgłoszeni uczestnicy wyrazili zgody dotyczące oświadczeń I, II, III składając własnoręczny podpis (strona 2 karty 

zgłoszenia). 
Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych na karcie zgłoszenia. 
 
……………………………………………                              ………………………………………………………………………………………….. 
             miejscowość, data                                     czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania zespołu/grupy 
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Załączniki: 
I. OŚWIADCZENIE - REPREZENTOWANIE GRUPY 

Upoważniamy Pana/Panią* (imię i nazwisko, adres zamieszkania, pełna data urodzenia):………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………….………………...…........................................................................do działania w imieniu i na rzecz  
 
niżej wymienionych członków zespołu/grupy (podać nazwę) ………………………………………………………………………………………………..w tym do odbioru 
ewentualnej nagrody z tytułu udziału w 49. Góralskim Karnawale, który odbędzie się w dniach 11-14 lutego 2020 r. w Bukowinie Tatrzańskiej. 

 

II. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE  DANYCH  OSOBOWYCH 
    Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WER  i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 
(Dz. U. 2018 poz. 1000), informuję, że: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” z siedzibą: ul. Kościuszki 87, 34-530 Bukowina Tatrzańska 
tel. 18 20 772 21; e-mail: biuro@domludowy.pl  
    Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w 49. Góralskim Karnawale dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji wydarzenia oraz prowadzonej działalności kulturalnej i promocyjnej Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy”. 
    Jednocześnie oświadczają, że są świadomi, iż podanie danych jest dobrowolne oraz że mają prawo dostępu do treści swoich danych,  
a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i prawo do 
przenoszenia danych. Zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania, nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania  
w okresie od momentu wyrażenia zgody do chwili jej wycofania. 
 

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH I WIZERUNKU 
    Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej oraz Małopolskie Centrum 
Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu swoje prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas 49. Góralskiego Karnawału, 
w celu wykorzystania ich przez BCK „Dom Ludowy” oraz MCK SOKÓŁ w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących 
polach eksploatacji: a) utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak: fotografia, audio, video; b) zwielokrotnienia na wszelkich 
nośnikach dźwięku i obrazu; c) wprowadzenia do obrotu;  d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet; e) publicznego 
odtwarzania, wyświetlania; f) najmu i dzierżawy; g) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji, 
w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez BCK „Dom Ludowy” oraz MCK SOKÓŁ.  
    Udzielają także, nieodpłatnego zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku za pomocą wszelkich technik audiowizualnych i 

nagraniowych w związku z udziałem w 49. Góralskim Karnawale, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 
     
1____________________ ______________ ________________  11_____________________ ______________ ________________  
                imię i nazwisko           wiek          czytelny podpis               imię i nazwisko                        wiek            czytelny podpis 

2____________________ ______________ ________________  12_____________________ ______________ ________________  

3____________________ ______________ ________________  13_____________________ ______________ ________________  

4____________________ ______________ ________________  14_____________________ ______________ ________________  

5____________________ ______________ ________________  15_____________________ ______________ ________________  

6____________________ ______________ ________________  16_____________________ ______________ ________________  

7____________________ ______________ ________________  17_____________________ ______________ ________________  

8____________________ ______________ ________________  18_____________________ ______________ ________________  

9____________________ ______________ ________________  19_____________________ ______________ ________________  

10___________________ ______________ ________________  20_____________________ ______________ ________________  

……………………………………………………………. 
                miejscowość, data  
 
W przypadku większej liczby osób w zespole/grupie proszę o dostarczenie powielonej strony z załącznikami. 


