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……………………………………….. 

      Pieczątka 

           Placówki/Ośrodka   

                    KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA/ÓW NA 

XIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL RADOSNYCH SERC 

(BYDGOSZCZ 04-05.2019r. 

 

Przegląd twórczości artystycznej dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych 

 z całej Polski 
 

w kategorii*  ……………………..............…...................................... 

(*kategorie festiwalowe: śpiew, taniec) 

 

UWAGA!!! 
1. Każdego uczestnika festiwalu prosimy podać na osobnej karcie zgłoszeniowej (należy powielić kartę) 

2. W przypadku zgłoszenia zespołu muzycznego lub tanecznego, należy podać skład tego zespołu/grupy na jednej karcie zgłoszeniowej oraz 

koniecznie nazwę zespołu/grupy i repertuar! (skład zespołu to max 3 osoby) 

3. Do kart zgłoszeniowych na festiwal prosimy dołączyć płyty demo, nagrania filmowe z występami wokalnymi i tanecznymi 

4. Uczestnik może występować jednocześnie w obu kategoriach festiwalowych (tj. taniec i śpiew) 

5. Prosimy o wypełnianie karty zgłoszeniowej CZYTELNYM, DRUKOWANYM PISMEM. 

6. TERMIN NADSYŁANIA KART ZGŁOSZENIOWYCH TO 20.05.2019r. (decyduje data stempla pocztowego) 

7. Karty zgłoszeniowe należy przesyłać wyłącznie pocztą tradycyjną.  

 

Pełna nazwa placówki opiekuńczo-wychowawczej/ośrodka adopcyjno-opiekuńczego zgłaszającej/ego 

uczestnika/ów: 

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

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

adres:……………………………………………………………………………………………………………………….… 

województwo: ………………………………………………………………………...........…….....……......................... 

tel./fax do placówki:…………………………………………………………….................................................................. 

e–mail placówki:…………………………….........…………………………………………………….................................. 

Dane osoby do kontaktu w sprawie uczestnictwa podopiecznych placówki w XIII OFRS w Bydgoszczy: 

imię i nazwisko …………………………………………………...stanowisko………………………………………...…... 

nr telefonu komórkowego w/w osoby ………………………………………………………………………………...…… 

e–mail w/w osoby …………………………………………………………………………….………………………...…… 

Wyłącznie w/w osobie będą przekazywane wszystkie szczegóły dotyczące pobytu dzieci w Bydgoszczy podczas festiwalu. 

*Proszę podać następujące informacje odpowiednio do wybranej kategorii: 
a) utwór muzyczny: tytuł piosenki i wykonawca/zespół w oryginale  

b) występ taneczny: styl tańca, układ do muzyki (można podać wykonawcę utworu) np. styl tańca hip –hop  

c) w przypadku kompozycji lub utworu autorskiego, należy podać jego tytuł i zaznaczyć, że jest to utwór własny 
 

Lp. Nazwisko i imię uczestnika 
Wiek 

uczestnika 

Nazwa   

zespołu  

Repertuar* 

 

1.   
 

 

2.   
 

3.   
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W przypadku, gdy uczestnik decyduje się wystąpić w obu kategoriach (taniec i śpiew) prosimy o podanie tej 

informacji. Ta informacja pozwoli nam ułożyć w taki sposób występy, aby nie nałożyły się na siebie w tym 

samym czasie. 

 

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

 

Informacja o uczestniku/ach: osiągnięcia, zainteresowania (do prezentacji podczas Koncertu Laureatów) 

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

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

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

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

Muzykę do występu należy dostarczyć na płytach CD-R pierwszego dnia festiwalu tj. 04.07.2019 r. podczas rejestracji 

uczestników. Płyta musi być opisana: nazwa placówki, imię i nazwisko osoby występującej lub nazwa zespołu. Należy 

przygotować zapasową kopie podkładu muzycznego (druga płyta CD-R lub na nośniku pendrive). 

 

Każdy podkład muzyczny musi być na oddzielnej płycie, tzn. placówka wystawiająca dwóch uczestników w kategorii 

wokal musi dostarczyć dwie płyty z podkładem (osobno dla każdego uczestnika), podobnie w przypadku jednoczesnego 

uczestnictwa danego dziecka np. w kategorii muzyka i kategorii taniec.  

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem XIII OFRS i w pełni go akceptuje.  

 

 

……………………………………    ………………………………………. 

    miejscowość i data zgłoszenia    stanowisko i podpis osoby zgłaszającej 
 
 
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 zgłoszenia    stanowisko i podpis osoby zgłaszającej 

 


