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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
VII Festiwal Piosenki Dziecięcej

„Śpiewać każdy może” ON-LINE

NAMYSŁÓW, 2021 rok

Nazwa i adres przedszkola

Telefon kontaktowy

Skład zespołu 
(imiona i nazwiska dzieci), 
wiek

Ilość uczestników

Nazwa zespołu

Tytuł piosenki 

Imię i nazwisko 
nauczyciela/opiekuna
telefon kontaktowy

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
WYSTĘPUJĄCEGO DZIECKA

Oświadczam, iż  zgodnie z Ustawą  o  ochronie danych osobowych z  29
sierpnia  1997  r.  (Dz.  U.  Z  2016  roku  poz.  922)  wyrażam  zgodę  na
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:

…....................................................................................................................
(Imię i nazwisko dziecka) 

przez  organizatorów do  celów związanych  z  jego  uczestnictwem  w  VII
Festiwalu  Piosenki  Dziecięcej  pt.  „Śpiewać  każdy  może”  ON-LINE  w
Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie, ul. Parkowa 3.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem VII Festiwalu
Piosenki  Dziecięcej   pt.  „Śpiewać  każdy  może”  ON-LINE w  Przedszkolu
Integracyjnym  w  Namysłowie,  ul.  Parkowa  3  i  akceptuję  jego
postanowienia.

…...........................................................................
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie wyników konkursu oraz
wizerunku  mojego  dziecka  –  uczestnika  konkursu  –  na  stronie
internetowej  www.przedszkole-namyslow.pl oraz  na  platformie  wideo
YOTUBE, a także w celach promocyjnych na stronie internetowej Gminy
Namysłów. 

…...........................................................................
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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