
ITN 
INSTYTUT TRADYCJI NARODOWEJ 

  

KARTA UDZIAŁU    

 I Powiatowego Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej 
„Rozśpiewana Niepodległa” 

Słupno, 3 listopada 2018r. godz. 12.00 

 

I. DANE ZGŁASZAJĄCEGO (nazwa, adres, e-mail, telefon): 

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

II. KATEGORIA, REPERTUAR 

1. Zespołowa (nazwa zespołu, grupa wiekowa, tytuł piosenki) 

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

2. Soliści (imię i nazwisko, tytuł piosenki) 

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

III. RODZAJ AKOMPANIAMENTU 

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

IV. IMIĘ I NAZWISKO instruktora/kierownika/opiekuna przygotowującego program/nauczyciela 

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

V. OGÓLNA ILOŚĆ WYKONAWCÓW Z OPIEKUNEM 

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

 

 

 



Dane do korespondencji 

INSTYTUT TRADYCJI NARODOWEJ Sp. z o.o. 
05-250 Radzymin, ul. Husarska 1 

tel. 531 700 385   e-mail: biuro@itn.edu.pl 

Dane rejestrowe (do fakturowania) 

INSTYTUT TRADYCJI NARODOWEJ Sp. z o.o. 
08-117 Wodynie, ul. Serocka 14 
NIP: 8212651344   REGON: 366144089   KRS: 0000653630 

VI. KRÓTKA INFORMACJA O ZESPOLE / SOLIŚCIE (nagrody, wyróżnienia…) 

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

 

Zgodnie z przepisami 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) Instytut Tradycji Narodowej Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych 
uczestników I Powiatowego Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Rozśpiewana Niepodległa”. Dane osobowe uczestników 
będą wykorzystywane w celu realizacji założeń Przeglądu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO wobec zgłoszenia uczestnictwa. 
Dane uczestników mogą zostać udostępnione Partnerom organizatora w celu realizacji Przeglądu. Dane będą przechowywane 
do czasu realizacji założeń Przeglądu. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do danych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Przeglądzie. 

Organizator informuje o możliwości rejestracji przebiegu wydarzenia oraz publikacji po jego zakończeniu opracowanych 
materiałów. W przypadku zastrzeżeń w zakresie publikacji wizerunku prosimy o złożenie stosownego oświadczenia 
Organizatorowi. Jednocześnie zaznaczamy, że zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie czyli publikacja wizerunku osoby stanowiącej jedynie 
szczegół całości takiej jak zgromadzenie czy publiczna impreza. 

 

 

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

miejscowość, data i podpis opiekuna zespołu/solisty                        miejscowość, data, pieczątka i podpis instytucji zgłaszającej 

 

 

 

Organizator: Urszula Bartosiak 

Prezes Instytutu Tradycji Narodowej 
www.itn.edu.pl 

 

 
 


