
KARTA ZGŁOSZENIA 
 

Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej / Rewia Talentów - Mikrofon dla Seniora  

Łódź, 30 listopada 2020 
 

 

 

1. Imię i nazwisko  uczestnika /  nazwa zespołu 

 

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

 

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

2. Adres, telefon (uczestnika, kierownika zespołu, instytucji zgłaszającej zespół) 

 

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

 

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

3. Repertuar (tytuł utworu, autor tekstu, kompozytor) 

 

 a) .....................................................................................................................................  

 

 b) .....................................................................................................................................  

 

4. Informacje o wykonawcy/o zespole (osiągnięcia, skład zespołu, ilość osób w zespole) 

 

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

 

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

 

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

5. Potrzeby techniczne 

 

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

 

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

6. Oświadczam, że zapoznałem  się z regulaminem Wojewódzkiego  Przeglądu 

Twórczości Artystycznej  Rewia Talentów - Mikrofon  dla Seniora oraz kartą 

zgłoszenia  i akceptuję ich treść. 



7.  Warunkiem wzięcia  udziału  w Przeglądzie  jest złożenie wypełnionej i podpisanej  przez 

wszystkich  uczestników  karty zgłoszenia  oraz nagrania filmu  wykonanego telefonem, 

kamerą, aparatem (parametry filmów: najlepiej HD, 1280 x720, kodek Mp4 z dużą 

kompresją),  który  należy przesłać WeTransferem  na adres: lutnia@bok.lodz.pl lub 

doręczyć osobiście do sekretariatu CT „Lutnia” w Łodzi, ul. Łanowa 14 do dnia 24 

listopada 2020 włącznie. 

Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo również w regulaminie wydarzenia, na 

stronie internetowej www.boklodz.pl oraz na Facebooku www.facebook.com/ctlutnia lub 

pod numerem telefonu - 42 652 62 27 
 

8.   Wyrażamy zgodę na rejestrację występu  przez media, na współcześnie dostępnych  

nośnikach obrazu i dźwięku oraz na ich wykorzystanie przez organizatora - bez roszczeń 

finansowych z tym związanych. 
 

9.   Zgłoszenie  do Przeglądu   jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  przez uczestnika/ 

członków zespołu i instruktorów na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie swojego 

wizerunku utrwalonego na fotografiach  wykonanych  podczas  udziału w projekcie. 

Wizerunek ten  może zostać wykorzystany wyłącznie w publikacjach  metodycznych,  

materiałach  promocyjnych i reklamowych oraz na stronach  internetowych  Bałuckiego 

Ośrodka  Kultury. 
 

10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bałucki Ośrodek Kultury 

według zasad określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych - 

tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2014 r., poz. 1182 z późniejszymi zmianami. 
 

11.  Niżej podpisany  Uczestnik,  wyraża  zgodę /  nie wyraża zgody* na przetwarzanie 

podanych danych osobowych (imię,  nazwisko, adres e-mail i / lub numer telefonu)  

w odrębnej  bazie danych Odbiorcy kultury na Bałutach, której administratorem także jest 

BOK, w celu przekazywania informacji  telefonicznych oraz elektronicznych w formie e-mail 

dotyczących udziału w Przeglądzie. 

 
podpis uczestnika  .................................................................................................  

 

 
 

podpis kierownika zespołu   .....................................................................................  

 

 
 

pieczęć instytucji zgłaszającej wykonawcę/zespół  ........................................................  
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Centrum 

Twórczości 

LUTNIA 

ul. Łanowa 14 

tel. 42 652 62 27 

lutnia@bok.lodz.pl 

www.boklodz.pl 

 

 
 

mailto:lutnia@bok.lodz.pl

