
ZGŁOSZENIE

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA………………………………………………………………. 

ADRES ZAMIESZKANIA………………………………………………………………………… 

NR TELEFONU……………………………………………………………………………………. 

NR TELEFONU RODZICA (w przypadku osób niepełnoletnich)………………………………… 

ADRES E-MAIL…………………………………………………………………………………… 

ADRES E-MAIL RODZICA (w przypadku osób niepełnoletnich)………………………………... 

WIEK UCZESTNIKA……………………………………………………………………………… 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA (jeśli towarzyszy)………………………………………………. 

ZAKWATEROWANIE       *TAK       * NIE          

WYŻYWIENIE (obiady i kolacje)   *TAK        *NIE         

NAZWA SZKOŁY/UCZELNI 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA 

WYBÓR REPERTUARU DO PRACY NA KURSIE: 

 

uczestnik czynny      *TAK       *NIE 

udział bez noclegów i wyżywienia     *TAK       *NIE 

udział z wyżywieniem i noclegami     *TAK       *NIE 

 

uczestnik bierny      *TAK        *NIE 

opiekun/rodzic                   *TAK        *NIE 

wyżywienie i noclegi                         *TAK        *NIE 

obiady i kolacje                                  *TAK        *NIE 

 

 

Oświadczam, że akceptuję regulamin pobytu na I Międzynarodowym Intensywnym Kursie 
Fletowym zamieszczony na stronie https://www.facebook.com/kursfletowy/ 

 
………………………………………….. 

(miejscowość, data, własnoręczny podpis) 
 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych / danych mojego dziecka** 
zawartych w formularzu dla potrzeb realizacji I Międzynarodowego Intensywnego Kursu 
Fletowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. 
zm.) przez Stowarzyszenie Artystów Muzyków Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. 

 
………………………………………….. 

(miejscowość, data, własnoręczny podpis) 
 

 

I MIĘDZYNARODOWY INTENSYWNY KURS FLETOWY
2.08 - 7.08.2020 Ostromecko k. Bydgoszczy



 

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe / dane mojego dziecka ** całkowicie 
dobrowolnie. Zostałem poinformowany o  przysługującym  mi  prawie  dostępu  do  treści  tych  
danych  i  możliwości  ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych 
danych w każdym czasie. 

 
………………………………………….. 

(miejscowość, data, własnoręczny podpis) 
 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka ** przez 
Stowarzyszenie Artystów Muzyków Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy do upubliczniania zdjęć 
i materiałów filmowych (Internet, prasa, telewizja) przedstawiających mnie / moje dziecko** jako 
wykonawcę/słuchacza w trakcie koncertów, zajęć i innych wydarzeń odbywających się w ramach I 
Międzynarodowego Intensywnego Kursu Fletowego w sposób nienaruszający prywatności i 
godności. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam bezterminowo i nieodpłatnie. 

 
 

………………………………………….. 
(miejscowość, data, własnoręczny podpis) 

 
 
 
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA DOTYCZĄCE NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KURSU  
 
Ja  niżej  podpisana/y  ....................................................................................(imię  i  nazwisko)  
będąca/y rodzicem/opiekunem prawnym **..........................................(imię, nazwisko), 
oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo przez............................(imię , nazwisko),  w I 
Międzynarodowym Intensywnym Kursie Fletowym mającym miejsce w Zespole Pałacowo 
Parkowym w Ostromecku.Przyjmuję do wiadomości, iż Organizator imprezy nie sprawuje i nie 
zapewnia opieki nad osobami niepełnoletnimi  podczas  imprezy oraz, że  rodzice  lub  opiekunowie  
prawni  ponoszą  pełną odpowiedzialnośd cywilną za działania osób niepełnoletnich. 
Jednocześnie oświadczam, że znana jest mi treść Regulaminu Kursu oraz w pełni akceptuję jego 
postanowienia, jako wiążące mnie oraz niepełnoletniego uczestnika, którego jestem opiekunem.  
 
Dane opiekuna: 
 
Imię i nazwisko................................................................................................................................. 
 
Numer telefonu................................................................................................................................. 
 
 

 
 

………………………………………….. 
(miejscowość, data, własnoręczny podpis) 

 
Podpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica 

* właściwe pole zaznaczyć "X"  

** niepotrzebne skreślić 


