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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO 7. OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU FORM TANECZNYCH 2019 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

Styl taneczny 

 

Hip-hop                         Dancehall                           Inne formy tańca        Taniec współczesny 

Jazz                      Taniec z przyborem 

 

Kategoria wiekowa 

5-8 lat (2014-2011)  9-11 lat (2010-2008)          12-15 lat (2007-2004) od 16 lat (2003) 

 

Kategoria liczebna:  

    solo      duet     mini formacja                    formacja 

 

Imię i nazwisko uczestnika: 

……………………………………...……………………….………………………….                Rocznik………………….. 

 

Nazwa zespołu/duetu:.....................……………………………………………………………………………….….. 

 

Imię i nazwisko oraz rok urodzenia każdego ze zgłaszanych tancerzy z duetów, mini 

formacji/formacji 

 

Lp. Imię i nazwisko Rocznik Lp. Imię i nazwisko Rocznik 

      

      

      

      

      

 

Ilość uczestników: (dotyczy mini formacji i formacji)………………………………………………………….. 

 

Kwota wpisowego:……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Faktura (odpowiednio zaznaczyć):  Tak    Nie 

 

Dane do faktury (wypełnić czytelnie):............................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Adres i dane kontaktowe instytucji delegującej:…………………………………………………………………. 

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

 

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

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

 

Tytuł opracowania scenicznego (obowiązkowy dla kategorii INNE FORMY TAŃCA):………….. 

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

 

Czas trwania prezentacji:………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Oświadczenie opiekuna grupy 

Ja niżej podpisany(a) 

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

(imię i nazwisko) 

 

oświadczam, że jestem kierownikiem/opiekunem grupy uczestniczącej w 7. Ogólnopolskim 

Festiwalu Form Tanecznych „Dance Group” 2019 

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

(nazwa grupy) 

 

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

w czasie festiwalu. W poczuciu pełnej odpowiedzialności za życie i zdrowie osób pozostających 

pod moja opieką zobowiązuję się do opieki, stałej obserwacji i nadzoru nad wszystkimi 

uczestnikami wymienionej grupy przez cały czas trwania festiwalu. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: „imię  

i nazwisko uczestników, nazwa instytucji, telefon kontaktowy, e-mail” w 7. OFFT „Dance Group” 

2019 organizowanym przez Pałac Młodzieży w Gdańsku zwany dalej Organizatorem, w celach 

informacyjnych o przebiegu i wynikach konkursu. Regulamin dostępny jest na stronie 

Organizatora pm.edu.gdansk.pl. 

 

 

 

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

Data i czytelny podpis instruktora/nauczyciela 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pm.edu.gdansk.pl/
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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) 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem 7. OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU 

FORM TANECZNYCH „DANCE GROUP” 2019, dostępnym na stronie pm.edu.gdansk.pl i akceptuję 

jego postanowienia. 

 

Wyrażam zgodę na udział niepełnoletniego syna/córki w 7. OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU FORM 

TANECZNYCH „DANCE GROUP” 2019 organizowanym przez Pałac Młodzieży w Gdańsku, zwanym 

dalej Organizatorem.  

 

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w 7. Festiwalu 

Form Tanecznych „Dance Group” 2019.  

 

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

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), 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem 7. OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU 

FORM TANECZNYCH „DANCE GROUP” 2019, dostępnym na stronie pm.edu.gdansk.pl i akceptuję 

jego postanowienia.  

 

Wyrażam zgodę na udział w 7. OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU FORM TANECZNYCH „DANCE 

GROUP” 2019 organizowanym przez Pałac Młodzieży w Gdańsku, zwanym dalej Organizatorem. 

 

Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań lekarskich, aby uczestniczyć w 7. Festiwalu Form 

Tanecznych „Dance Group” 2019.  

 

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

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. 

 

  


