
                                                                                                 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE   
KOROWÓD KOLĘDOWY  

 
Dane opiekuna lub przedstawiciela grupy 

Imię i nazwisko:  

Adres zamieszkania/ 
reprezentowanej 
jednostki: 

 

e-mail:  

Tel. kontaktowy:  

Gmina:  

jeśli dotyczy: 

Miejscowość  
Nazwa Szkoły 

 

Nazwa grupy:____________________________________________________________ 

Nazwa miejscowości którą reprezentuje grupa: _______________________________ 

Skład grupy: 

Lp. Imię i nazwisko 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

- wymagane jest wypełnienie wszystkich pól. 
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Rider - wymagania techniczne (np. liczba potrzebnych mikrofonów, w tym mikrofony 

wokalne, mikrofony bezprzewodowe, podpięcie liniowe np. do gitary czy akordeonu, 

keyboard, skrzypce itp. laptop, odtwarzacz CD, DVD, rzutnik….): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Ilość wokalistów: ……………………………………………………………………………. 

Ilość instrumentów: …………………………………………………………………………… 

Inne  dodatkowe wymagania ( np. montaż elementów scenografii, rekwizyty 

wykorzystywane przez zespół, kulisy przy scenie, specjalne efekty świetlne, oświetlenie 

dodatkowe, itp. : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na  przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla procesu realizacji umowy ramowej nr 
00005-6933-UM0710011/16 z dnia 17 maja 2016 r. zawartej pomiędzy Lokalną Grupą Działania Ziemi Mińskiej z  Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Ponadto podpisując niniejszą kartę zgłoszeniową 
oświadczasz, że zapoznałeś się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zawartych poniżej.  

Administratorem danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, dane kontaktowe: 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej ul. Tuwima 2a, lok. U-3 05-300 Mińsk Mazowiecki tel. +48 25 758 80 68 email: 

biuro@lgdziemiminskiej.pl, strona: www.lgdziemiminskiej.pl 

Pani/Pana dane osobowe: 

1)      będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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, dalej zwanego RODO, w celu realizacji umowy ramowej nr 

00005-6933-UM0710011/16 z dnia 17 maja 2016 r. zawartej pomiędzy Lokalną Grupą Działania Ziemi Mińskiej z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie  

2)      nie będą udostępniane innym odbiorcom; 

3)      będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji; 

4)      nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i 

na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Brak wymaganych 
danych w karcie zgłoszenie będzie powodem braku możliwości uczestnictwa w konkursie. 
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