
Wyrażam zgodę na bezpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika przez Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie (dalej GOK)  utrwalonego 
podczas konkursu Biesiada z Mistrzami (dalej konkurs) przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w następujących mediach: na stronie internetowej i 
podstronach GOK,  stronach społecznościowych prowadzonych przez GOK i stowarzyszenie Egida - Przyjaciele Muzeum w Lanckoronie, mediach 
publicznych, tablicach, folderach graficznych w   celach promocyjnych konkursu i  GOK przez 50 lat, licząc od roku, w którym odbył się konkurs.

Wyrażam zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie prezentacji uczestnika wykonanej podczas konkursu przez Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie 
(dalej GOK) w następujących mediach: na stronie internetowej i podstronach GOK, stronach społecznościowych prowadzonych przez GOK i 
stowarzyszenie Egida - Przyjaciele Muzeum w Lanckoronie, mediach publicznych, tablicach, folderach graficznych w  celach promocyjnych Festiwalu i   
GOK przez 50 lat, licząc od roku, w którym odbył się festiwal.

Oświadczam, że zapoznałem(łam) się i akceptuję regulamin konkursu Biesiada z Mistrzami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Lanckoronie, podanych w formularzu zgłoszeniowym w celu informowania o przyszłych wydarzeniach organizowanych przez GOK.

imię i nazwisko osoby zgłaszającej uczestnika

1. Po otwarciu formularza ZAPISZ go w swoim komputerze 
2. Po jego otwarciu w programie Adobe Acrobat prosimy o jego dokładne wypełnienie. 
3. Zapisz formularz nadając mu nazwę: imię.nazwisko_kategoria np. jan.kowalski_sceniczna.pdf.
4. Po zapisaniu formularza pod wskazaną wyżej nazwą odeślij go jako załącznik pod adres: 

egida.lanckorona@gmail.com lub gok1lanckorona@gmail.com

rodzic/opiekun prawny uczestnik pełnoletni reprezentant organizacji 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)

miejscowość:

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

organizacja zgłaszająca (jeśli zgłasza organizacja): adres e-mail organizacji: telefon kontaktowy organizacji:

Autor i utwór 
do którego praca nawiązuje

tytuł  pracy konkursowej

Kategorie:
A - sceniczna
B - plastyczna 
C - literacka

krótki opis pracy konkursowej

Zgłaszam udział w konkursie Biesiada z Mistrzami polskiego 
romantyzmu w Lanckoronie w kategorii:

Do wykonania konkursowego zgłaszam następujące utwory:

W przypadku zespołu wykonawców lub autorów proszę 
w rubryce "imię, nazwisko i wiek  uczestnika" wpisać: 
"zespół" i podać liczbę osób oraz ich wiek

C - literacka
D - muzyczna

1.utwór obowiązkowy 

2.utwór dowolny 
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