
Załącznik nr 1 do regulaminu 
 
 
 
………………………………..……… 
 Pieczątka Szkoły/Placówki 

                                 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

X OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE   

„RADOSNE SERCA” 

24.06-05.07.2019r. 

BEZPŁATNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA UTALENTOWANYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z CAŁEJ POLSKI 

UWAGA!!! 
1. Prosimy o wypełnianie karty zgłoszeniowej CZYTELNYM, DRUKOWANYM PISMEM. 
2. Szkoła/Placówka może zgłosić maksymalnie 3 kandydatów na warsztaty. 
3. Dla każdego uczestnika należy wypełnić odrębną kartę zgłoszeniową 
4. TERMIN NADSYŁANIA KART ZGŁOSZENIOWYCH TO 20.05.2019r.  (decyduje data stempla pocztowego) 

5. W wyjątkowych przypadkach organizator dopuszcza wysłanie skanu karty na e-mail: fundacja@nowe-pokolenie.pl  

6. Prosimy o NIE wysyłanie kart zgłoszeniowych FAX-em. 

 

1. DANE SZKOŁY/PLACÓWKI ZGŁASZAJĄCEJ KANDYDATA NA WARSZTATY: 

Nazwa szkoły/placówki  

Województwo  

Adres /ulica, numer, kod, miejscowość/  

Tel./fax   

E-mail  

Nazwisko i imię wychowawcy*  

nr telefonu kom.   

e-mail   

*Podanej osobie będą przekazywane szczegóły dotyczące warsztatów 

2. DANE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA DZIECKA 

Nazwisko i imię mamy/taty/prawnego opiekuna  

Adres domowy/ulica, numer, kod, miejscowość/  

Tel.  

E-mail  

 

3. DANE KANDYDATA NA WARSZTATY: 

Nazwisko i imię   

Wiek  

Adres domowy/ulica, numer, kod, miejscowość/ 
 
 
 
 

 



Dziedzina  artystyczna* w której  kandydat 

zdobył największe osiągnięcia i chce się dalej 

rozwijać – proszę podać tylko jedną (uczestnik w 

ramach warsztatów będzie miał codziennie 4 

godziny zegarowe zajęć) 

*dziedzina artystyczna: śpiew, taniec, teatr, 

malarstwo 

 

Osiągnięcia w danej dziedzinie 

Proszę wymienić osiągnięcia uzyskane przez 

uczestnika w wybranej dziedzinie z podaniem  

- miejsca zajętego w konkursie,  

- nazwy konkursu  

- szczebla konkursu 

/miejski, wojewódzki, ogólnopolski/.  

 

W załączeniu do karty zgłoszeniowej proszę dołączyć 

dokumentację potwierdzającą osiągnięcia tj. ksero 

dyplomów, prace plastyczne, płyty demo, nagrania 

filmowe z występami wokalnymi, tanecznymi czy 

teatralnymi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. W jaki sposób wytypowany kandydat na co dzień rozwija swoje artystyczne umiejętności? 

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

 

 

 



5. Czy wskazany kandydat  ma w jakikolwiek ograniczony dostęp do różnego rodzaju zajęć artystycznych rozwijających 
jego talent? 

 
.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

6. Dlaczego warto zakwalifikować wskazanego kandydata na warsztaty? 
.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

7. Czy kandydat brał udział w Ogólnopolskim Festiwalu Radosnych Serc lub Warsztatach Artystycznych „Radosne Serca”? 

Jeśli tak, to proszę napisać w jakich edycjach oraz czy był laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu „Radosnych Serc”. 

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

8. Czy istnieją informacje o stanie zdrowia wskazanego kandydata, o których organizator powinien wiedzieć? (stopień 
niepełnosprawności, alergie, przyjmowanie leków). 
  
................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

9. Czy kandydat został zgłoszony do udziału w XII Ogólnopolskim Festiwalu Radosnych Serc?* 

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

*Z uwagi na równoczesność działań warsztatowych i festiwalowych nie ma możliwości, aby jedna osoba brała udział w dwóch 

wydarzeniach 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z warunkami regulaminu X WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH „RADOSNE SERCA”  i w pełni je akceptuję. 

Rodzic/prawny opiekun wyraził zgodę na zgłoszenie kandydata do udziału w projekcie. 

 

………………………………………….……..                                                                   …………………………………………….……………. 
                   miejscowość i data                                                                                       podpis osoby zgłaszającej uczestnika 
 
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II, e-mail: fundacja@nowe-
pokolenie.pl (zwana dalej Spółką). Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO), tj. w prawnie uzasadnionym interesie, rozumianym jako bieżący kontakt. Dane osobowe dla celów takiego kontaktu 
będą przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji, a w celach archiwizacyjnych – przez okres 5 lat. Dane osobowe 
mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Fundacji, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie 
zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. 
Każda Osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza 
przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne”.  
 
 

………………………………………….……..                                                                   …………………………………………….……………. 
                   miejscowość i data                                                                                      podpis osoby zgłaszającej uczestnika 


