
Karta Uczestnictwa 

XXI Otwartego Konkursu Poezji Śpiewanej ,,VOICE POETICA”  

o Nagrodę Starosty Bialskiego  

 24 listopada 2019 Terespol    

(prosimy o wypełnienie w formie elektronicznej) 

 

 

1. Imię i nazwisko uczestniczki/ka lub nazwa zespołu 

 

 ………………………………………………………………............……….............………………….. 

 

 

2. Imię i nazwisko instruktorki/ra ………………………………………………………………. 

 

3. Ilość osób w zespole……………………………………………………………………………. 

 

4. Adres zamieszkania, (telefon, e-mail) 

 

…………………………………………………………............................................................................ 
 
……………………………………………………………………………….....................……………...     

 

5. Instytucja patronująca (adres, e-mail, telefon) 

 

………………………….............……………………............................................................................... 
 

………………………………………………………………...................……………….............………  
 

       6.   Repertuar/ tytuł utworu, kompozytor, autor tekstu/ 

 

1.………………………………………………………………………………………………… 

 

2…………………………………………………………………………………………………. 

 

7.   Rodzaj akompaniamentu/ instrument, ew. podkład muzyczny: płyta CD i/lub pendrive 

 tylko z utworami wykonywanymi podczas tego przeglądu: 

 

…………………………………………………………………………………………............... 
 
Imię i nazwisko akompaniatora …............................................................................................ 

 
        Uczestniczka/k przywozi własny podkład muzyczny lub we własnym zakresie zabezpiecza akompaniatora. 

    

      8.    Osiągnięcia w imprezach o podobnym charakterze, ważne informacje o sobie/zespole 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

     9.   Wymagania nagłośnieniowe ew. inne…………..………………………………………………. 

            

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 



  Klauzula informacyjna MOK TERESPOL zgodna z RODO 

 

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, s 1) dalej RODO - informujemy, że: 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w MOK Terespol jest Miejski Ośrodek Kultury 

w Terespolu , ul. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol. tel. 833752265; 507170018, email:mokterespol@wp.pl 

reprezentowany przez Dyrektora: Annę Pietrusik. 

 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego - www.cbi24.pl). 

Można się z nim skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: 

inspektor@cbi24.pl . 

 3. Celem przetwarzania danych w Miejskim Ośrodku Kultury w Terespolu jest wykonywanie 

podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów, celami 

statutowymi (m.in. organizacja wycieczek, imprez, zajęć i warsztatów edukacyjnych, wynajmu sal i sprzętu, 

etc.) zgodnie z art. 6 ust. 1. 

 4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w 

pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa. 

 5. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak 

również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 6. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami 

danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

 7. Dane osobowe (imię i nazwisko) oraz wizerunek (zdjęcie) uczestnika zajęć edukacyjnych, 

wycieczek, konkursów, zawodów sportowych, imprez, itp. odbywających się w MOK Terespol oraz poza nim, 

na podstawie wyrażonej zgody w oświadczeniu, mogą być publikowane w artykułach na stronie internetowej 

MOK (http://mokterespol.com), profilach społecznościowych MOK (np. Facebook) oraz w mediach. Zgodnie z 

art. 6 ust.1 lit. a. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 8. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu. 

 9. Administrator danych będzie przekazywać dane osobowe do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych w zakresie niezbędnym do realizacji wspólnych przedsięwzięć tylko i wyłącznie po 

uzyskaniu zgody od uczestnika tych przedsięwzięć.                                                                                         
   

Niezbędne zgody:  
1. Wyrażam zgodę na warunki zawarte w powyższej klauzuli. 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję  Regulamin XXI Otwartego Konkursu Poezji       
Śpiewanej VIOCE POETICA o Nagrodę Starosty Bialskiego 24 Listopada 2019 Terespol   

3. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) 
względem Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespolu z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby 

jak w Klauzuli. 

4. Wyrażam zgodę na umieszczenie wizerunku mojego lub dziecka na stornie internetowej i portalach 
społecznościowych organizatora oraz w lokalnych mediach w związku z dokumentacją fotograficzną i 

filmową. 

 
 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): 

Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) 

                     
 

                       …......................................................................................................................................... 

                                     podpis uczestnika, ew. opiekuna prawnego jeśli uczestniczka/k są niepełnoletni 

 
 

Kartę  należy przesłać (pocztą lub e-mailem) do dnia 16.11.2019 r. na adres Miejski Ośrodek    Kultury w 

Terespolu , ul. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol, mokterespol@wp.pl 

 

Przegląd odbędzie się w dniu 24.11.2019 r. o godz.15:00, w restauracji GALERIA SMAKÓW, ul. Wojska 

Polskiego 132, 21-550 Terespol (sala na pietrze). 

 

Przypominamy o konieczności uzyskania przez uczestnika/kę potwierdzenia (telefonicznie, mailowo) 

otrzymania przez organizatora Karty Uczestnika/ki 

 

Osoby do kontaktu: Anna Pietrusik, Łukasz Pogorzelski, 83 375 22 65, 507 170 018 

 

Telefon do kontaktu w dniu imprezy oraz w sobotę przed imprezą: 790836 231. 

http://www.cbi24.pl/
mailto:inspektor@cbi24.pl
mailto:mokterespol@wp.pl

