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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO  

8. OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU FORM TANECZNYCH DANCE GROUP 2020 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

Placówka delegująca, adres, telefon kontaktowy i e-mail: 

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

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

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

 

Imię i nazwisko instruktora, dane kontaktowe (telefon, e-mail) 

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

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

Style taneczne (odpowiednie wpisać do 

tabeli poniżej)  

- Hip-hop - Dancehall           - Inne formy 

tańca         - Taniec współczesny         - Jazz  

Kategorie wiekowe (odpowiednie wpisać do 

tabeli poniżej) 

- 5 - 7 lat (2015-2013),  - 8 - 11 lat (2012-2009), 

- 12 - 15 lat (2008-2005), - od 16 lat (2004 -

  Soliści 

Lp. Nazwisko i imię Rocznik Kategoria wiekowa Kategoria taneczna 

     

     

     

     

 

Duety 

Lp. Nazwisko i imię Rocznik Kategoria wiekowa Kategoria taneczna 

 a)    

 b)    

 a)    

 b)    

 a)    

 b)    

 

Mini-formacje 

Lp. Nazwa Imię, nazwisko i rocznik Kategoria Kategoria Czas 

 Mini formacji uczestnika wiekowa taneczna prezentacji 

      

      

      

      

   Łączna liczba osób w mini formacji  
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Formacje 

Lp. Nazwa formacji Imię, nazwisko i rocznik Kategoria Kategoria Czas 

  uczestnika wiekowa taneczna prezentacji 

      

      

      

      

   Łączna liczba osób w mini formacji  

 

Każda zmiana danych wykazanych w karcie zgłoszenia wymaga formy pisemnej.  

Oryginał karty zgłoszenia należy przekazać w dniu zawodów w punkcie rejestracji zawodników. 

 

Dane do faktury (wypełnić, jeśli będzie wymagana)  

Faktura wystawiana jest tylko i wyłącznie na instytucję zgłaszająca i wpłacającą.  

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

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

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

 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA GRUPY 

Ja niżej podpisany(a) 

 

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

(imię i nazwisko) 

 

oświadczam, że jestem kierownikiem/opiekunem grupy uczestniczącej w 8. Ogólnopolskim 

Festiwalu Form Tanecznych „Dance Group” 2020,  

 

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

(nazwa grupy) 

 

i ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wszelkie działania uczestników z tej grupy 

w czasie turnieju oraz że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Festiwalu, dostępnym  

na stronie pm.edu.gdansk.pl i akceptuję jego postanowienia. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: „imię, nazwisko uczestników, nazwa 

instytucji, telefon kontaktowy, e-mail” w 8. OFFT „Dance Group” 2020 organizowanym Pałac 

Młodzieży w Gdańsku, zwanym dalej Organizatorem w celach informacyjnych o przebiegu  

i wynikach konkursu.  

 

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

Data i czytelny podpis instruktora/nauczyciela 
 

Informacja wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) zawarta jest w regulaminie konkursu. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 

 

OŚWIADCZENIE  

Dotyczy uczniów niepełnoletnich 

 

Ja, niżej podpisany/podpisana jako przedstawiciel ustawowy,    

……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………….,  

(imię i nazwisko)  

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

(imię i nazwisko dziecka) 

uczestnika grupy/szkoły/placówki…………………………………………………………………………………………………… 

                                                    (wpisać nazwę instytucji delegującej) 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem 8. OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU 

FORM TANECZNYCH „DANCE GROUP” 2020, dostępnym na stronie pm.edu.gdansk.pl i akceptuję 

jego postanowienia. 

 

Wyrażam zgodę na udział niepełnoletniego syna/córki w 8. OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU FORM 

TANECZNYCH „DANCE GROUP” 2020 organizowanym przez Pałac Młodzieży w Gdańsku, zwanym 

dalej Organizatorem.  

 

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w 8. Festiwalu 

Form Tanecznych „Dance Group” 2020.  

 

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

Data, czytelny podpis rodzica 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka: „imię  

i nazwisko uczestnika, wiek” przez Organizatorów Konkursu w celu umożliwienia dziecku udziału 

w konkursie. 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację utrwalonego wizerunku mojego dziecka w telewizji, 

internecie, radiu, gazecie, magazynie, Facebook’u i umieszczania wizerunku w materiałach 

promocyjno-reklamowych wydawanych przez organizatora. 

Zgodę wyrażam dobrowolnie, wiem, że w każdej chwili mam prawo do jej cofnięcia. 

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

Data, czytelny podpis rodzica 

Informacja wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) zawarta jest  

w regulaminie konkursu. 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu 

 

OŚWIADCZENIE  

Dotyczy uczestników pełnoletnich 

 

Ja, niżej podpisana/podpisany    

……………………………………..……...…………………………………………………………….………………………………………….,  

(imię i nazwisko), 

 

uczestnik grupy/szkoły/placówki…………………………………………………………………………………………………… 

                                                    (wpisać nazwę instytucji delegującej) 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem 8. OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU 

FORM TANECZNYCH „DANCE GROUP” 2020, dostępnym na stronie pm.edu.gdansk.pl i akceptuję 

jego postanowienia.  

 

Wyrażam zgodę na udział w 8. OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU FORM TANECZNYCH „DANCE 

GROUP” 2020 organizowanym przez Pałac Młodzieży w Gdańsku, zwanym dalej Organizatorem. 

 

Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań lekarskich, aby uczestniczyć w 8. Festiwalu Form 

Tanecznych „Dance Group” 2020.  

 

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

Data, czytelny podpis uczestnika 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: „imię i nazwisko uczestnika, wiek” 

przez Organizatorów Konkursu w celu umożliwienia mi udziału w konkursie. 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację utrwalonego mojego wizerunku w telewizji, internecie, 

radiu, gazecie, magazynie, Facebook’u i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-

reklamowych wydawanych przez Organizatora. 

 

Zgodę wyrażam dobrowolnie, wiem, że w każdej chwili mam prawo do jej cofnięcia. 

 

 

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

Data, czytelny podpis uczestnika 

 

Informacja wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) 

zawarta jest w regulaminie konkursu. 
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Przykładowa karta zgłoszenia 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO  

8. OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU FORM TANECZNYCH DANCE GROUP 2020 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

Placówka delegująca, adres, telefon kontaktowy i e-mail: 

Szkoła Tańca Jana Kowalskiego, ul. Grunwaldzka 1, tel. 123-456-789, email: 

szkolatancajankowalski@mail.com 

 

Imię i nazwisko instruktora, dane kontaktowe (telefon, e-mail) 

Jan Kowalski tel. 987-654-321, jankowalski@mail.com 

 

Style taneczne (odpowiednie wpisać do 

tabeli poniżej)  

- Hip-hop - Dancehall           - Inne formy 

tańca         - Taniec współczesny         - Jazz  

Kategorie wiekowe (odpowiednie wpisać do 

tabeli poniżej) 

- 5 - 7 lat (2015-2013),  - 8 - 11 lat (2012-2009), 

- 12 - 15 lat (2008-2005), - od 16 lat (2004 

 

  Soliści 

Lp. Nazwisko i imię Rocznik Kategoria wiekowa Kategoria taneczna 

1 Emilia Nowak  2013 5-7 lat Dancehall 

2 Emilia Nowak 2013 5-7 lat Hip-hop 

3 Karolina Kowalska 2003 Od 16 lat Jazz 

4 Karolina Kowalska 2003 Od 16 lat Taniec współczesny 

5 Tomasz Nowakowski 2012 8-11 lat Inne formy tańca 

 

Duety 

Lp. Nazwisko i imię Rocznik Kategoria wiekowa Kategoria taneczna 

1. a)Emilia Nowak  2013 Od 16 lat Jazz 

 b)Karolina Kowalska 2003   

2. a)Emilia Nowak  2013 Od 16 lat Taniec współczesny 

 b)Karolina Kowalska 2003   

 a)    

 b)    

 

Mini-formacje 

Lp. Nazwa Imię, nazwisko i rocznik Kategoria Kategoria Czas 

 Mini formacji uczestnika wiekowa taneczna prezentacji 

1. Mini 1 
1. Kasia Nowak  2015 

5-7 lat Hip-hop 1.30 
2. Ola Kowalska 2015 
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3. Gosia Nowakowska 2013 

   Łączna liczba osób w mini formacji 1 

 

Formacje 

Lp. Nazwa formacji Imię, nazwisko i rocznik Kategoria Kategoria Czas 

  uczestnika wiekowa taneczna prezentacji 

1. Forma 2 

Patrycja  2004 

Od 16 lat Dancehall 1.20 

Adam 2003 

Karol 2002 

Iza 2004 

Beata 2004 

Robert 2002 

Kaja 2001 

Szymon 2001 

Magda 2004 

   Łączna liczba osób w mini formacji 1 

 

Każda zmiana danych wykazanych w karcie zgłoszenia wymaga formy pisemnej.  

Oryginał karty zgłoszenia należy przekazać w dniu zawodów w punkcie rejestracji zawodników. 

 

Dane do faktury (wypełnić, jeśli będzie wymagana) 

Faktura wystawiana jest tylko i wyłącznie na instytucję zgłaszająca i wpłacającą. 

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

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

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

 
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA GRUPY 

Ja niżej podpisany(a) 

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

(imię i nazwisko) 

 

oświadczam, że jestem kierownikiem/opiekunem grupy uczestniczącej w 8. Ogólnopolskim Festiwalu Form Tanecznych 

„Dance Group” 2020,  

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

(nazwa grupy) 

 

i ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wszelkie działania uczestników z tej grupy w czasie turnieju oraz że 

zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Festiwalu, dostępnym na stronie pm.edu.gdansk.pl i akceptuję jego 

postanowienia. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: „imię, nazwisko uczestników, nazwa instytucji, telefon 

kontaktowy, e-mail” w 8. OFFT „Dance Group” 2020 organizowanym Pałac Młodzieży w Gdańsku, zwanym dalej 

Organizatorem w celach informacyjnych o przebiegu i wynikach konkursu.  

 

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

Data i czytelny podpis instruktora/nauczyciela 
 

 

Informacja wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych „RODO”) zawarta jest w regulaminie konkursu. 


