
Wyrażam zgodę na bezpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika przez Wadowickie Centrum Kultury (dalej WCK) utrwalonego podczas 
Festiwalu Artystycznego „TALENTY 2020” przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w następujących mediach: na stronie internetowej i podstronach 
www.wck.wadowice.pl, stronach społecznościowych prowadzonych przez WCK, mediach publicznych, tablicach ściennych, folderach graficznych w celach 
promocyjnych Festiwalu i Wadowickiego Centrum Kultury przez okres 50 lat, licząc od roku po roku w którym odbył się festiwal.

Wyrażam zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie prezentacji uczestnika wykonanej podczas Festiwalu Artystycznego „TALENTY 2020” przez Wadowickie 
Centrum Kultury (dalej WCK) w następujących mediach: na stronie internetowej i podstronach www.wck.wadowice.pl, stronach społecznościowych 
prowadzonych przez WCK, mediach publicznych, tablicach ściennych, folderach graficznych w celach promocyjnych Festiwalu i Wadowickiego Centrum 
Kultury przez okres 50 lat, licząc od roku po roku w którym odbył się festiwal.

Oświadczam, że zapoznałem(łam) się i akceptuję regulamin XX Festiwalu Artystycznego „TALENTY 2020”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail przez Wadowickie Centrum 
Kultury (dalej WCK) podanych w formularzu zgłoszeniowym w celu informowania o przyszłych wydarzeniach organizowanych przez WCK.

imię i nazwisko osoby zgłaszającej uczestnika

1. Po otwarciu formularza ZAPISZ go na swoim komputerze
2. Po jego otwarciu w programie Adobe Acrobat prosimy o jego dokładne wypełnienie. 
3. Zapisz formularz nadając mu nazwę: imię.nazwisko_kategoria osoby zgłaszanej np. jan.kowalski_plastyka.pdf
4. Po zapisaniu formularza pod wskazaną wyżej nazwą odeślij go jako załącznik pod adres: talenty@wck.wadowice.pl 
5. Uczestnicy z gminy Wadowice oraz ze szkół średnich odsyłają formularz pod adres: talenty@wck.wadowice.pl
6.  Uczestnicy z pozostałych gmin odsyłają formularz pod adres gminnych ośrodków instytucji kultury, które 

przeprowadzają eliminacje gminne.

KARTA UCZESTNICTWA
XX FESTIWAL ARTYSTYCZNY „TALENTY 2020”
kategorie sceniczne* (muzyka, wokal, taniec, teatr, recytacja oraz inne)

rodzic/opiekun prawny uczestnik pełnoletni reprezentant instytucji zgłaszającejOsoba zgłaszająca:

Oświadczam, że posiadam zgodę rodziców/opiekunów prawnych  
na zgłoszenie uczestnika do udziału w konkursie  
(zaznacza reprezentant instytucji zgłaszającej)

data wypełnienia (dd.mm.rrrr)

Gmina:

Imię i nazwisko uczestnika: adres e-mail: telefon kontaktowy:

instytucja zgłaszająca (pełna nazwa instytucji): adres e-mail instytucji: telefon kontaktowy instytucji:

klasa: opiekun artystyczny (jeśli istnieje):

Zgłaszam udział w XX Festiwalu Artystycznym 
„Talenty 2020” w kategorii artystycznej: w grupie wiekowej:

1. Autor

1. Tytuł

1. Akompaniament

1. Instrument / podkład muzyczny / nośnik

1. Autor choreografii / reżyseria

1. Czas prezentacji (minuty)

PIERWSZA PREZENTACJA
I. PROGRAM:

2. Autor

2. Tytuł

2. Akompaniament

2. Instrument / podkład muzyczny / nośnik

2. Autor choreografii / reżyseria

2. Czas prezentacji (minuty)

PIERWSZA PREZENTACJA


	fill_1: 
	Gmina: 
	adres email: 
	telefon kontaktowy: 
	adres email instytucji: 
	telefon kontaktowy instytucji: 
	klasa: 
	Talenty 2020 w kategorii artystycznej: 
	w grupie wiekowej: 
	1 Autor: 
	2 Autor: 
	1 Akompaniament: 
	2 Akompaniament: 
	1 Czas prezentacji minuty: 
	2 Czas prezentacji minuty: 
	Pole wyboru1: Off
	Pole wyboru2: Off
	Pole wyboru3: Off
	Pole wyboru4: Off
	Pole wyboru5: Off
	Pole wyboru6: Off
	Pole wyboru7: Off
	Pole wyboru8: Off
	podpis: 
	Imię i nazwisko: 
	opiekun: 
	instytucja: 
	1: 
	 Tytuł: 
	 instrument: 

	2: 
	 Tytuł: 
	 Instrument: 

	1: 
	 Autor choreografii / reżyseria: 

	2: 
	 Autor choreografii / reżyseria: 



