
 

50. OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MŁODZIEŻOWYCH ORKIESTR DĘTYCH 
INOWROCŁAW 2022 

 

K A R T A   Z G Ł O S Z E N I A 
 

 
 

 

1. Nazwa Orkiestry 
 

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

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

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

 
2. Nazwa i adres instytucji delegującej (+ telefon, e-mail) 

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

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

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

 
3. Imię i nazwisko dyrygenta oraz nr telefonu i adres e-mailowy. 

            Prosimy również o wskazanie osoby, z którą należy się kontaktować. 

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

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

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

 

4. Skład Orkiestry 
 

Liczba uczestników 
Liczba 

opiekunów i kierowców 
 

Ogółem 

dziewcząt chłopców kobiet mężczyzn 

     
 

 
Liczba instrumentalistów  ………………………………………    
 

Liczba mażoretek  …………..……………   instruktor: ……………………………………………….……………..…………….. 

 
 
 

 

5. Informacja o Orkiestrze (jeśli to możliwe - prosimy o dołączenie jako załącznik) 
 
............................................................................................................................. ....................................

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

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

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

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

 



6.  Program artystyczny 
 

a) na estradzie  
 
Utwór I ..................................................................................................................... ................................... 

Kompozytor ........................................................ Opracowanie ................................................................. 
 

Utwór II .................................................................................................................... ................................... 

Kompozytor ........................................................ Opracowanie ................................................................. 
 

Utwór III ............................................................................................................................. ......................... 

Kompozytor ........................................................ Opracowanie ......................... ........................................ 
 

Utwór IV .................................................................................................................... .................................. 

Kompozytor ........................................................ Opracowanie ................................................................. 
 

Utwór V ..................................................................................................................... .................................. 

Kompozytor ........................................................ Opracowanie ................................................................. 
 

Utwór VI ...................................................................................................................................................... 

Kompozytor ........................................................ Opracowanie ................................................................. 

 

b) w marszu 
 

Utwór I ............................................................................................................................. ........................... 

Kompozytor ........................................................ Opracowanie ....................... .......................................... 
 

Utwór II .................................................................................................................... ................................... 

Kompozytor ........................................................ Opracowanie ................................................................. 
 

Utwór III ................................................................................................................... ................................... 

Kompozytor ........................................................ Opracowanie ................................................................. 
 

Utwór IV ............................................................................................................................. ......................... 

Kompozytor ........................................................ Opracowanie ......................... ........................................ 

 
 

c) podczas musztry paradnej (jeśli Orkiestra ją prezentuje) 
 

Utwór I ..................................................................................................................... ................................... 

Kompozytor ........................................................ Opracowanie ................................................................. 
 

Utwór II ........................................................................................... ............................................................ 

Kompozytor ........................................................ Opracowanie ................................................................. 

 
 

Prosimy o przesłanie informacji o Orkiestrze oraz dołączenie zdjęcia (2-3 szt.) 
(w celu przedstawienia Orkiestry w materiałach promocyjnych - FB). 



 
 

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych 
przetwarzanych przez Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu 

 

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 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), 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawskie Centrum Kultury z siedzibą w Inowrocławiu przy 
ul. Jana Kilińskiego 16. 

Celem przetwarzania danych osobowych jest promowanie, rozpowszechnianie imprezy Ogólnopolski 
Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych 2022. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
stanowi podpisane oświadczenie oraz regulamin Festiwalu. 

Przechowujemy Pani/Pana dane przez czas trwania Festiwalu, a także po jego zakończeniu w celach 
promowania, rozpowszechniania imprezy, a także wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,    w 
tym podatkowych i rachunkowych oraz w celach archiwizacyjnych. 

Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji dotyczących Pani/Pana, jedynie 
organom państwa upoważnionym do pozyskania informacji na podstawie przepisów prawa krajowego takim 
jak: organy podatkowe, ZUS. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących 
Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem koniecznym                           
do uczestnictwa w Festiwalu. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak 
możliwości współpracy z Administratorem danych. 
 
 

 

Oświadczenie 
 

Oświadczam, że regulamin konkursu jest mi znany. Akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego 
postanowień.  
 

Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach, filmach 
wykonanych/zrealizowanych podczas OFMOD 2022 przez osobę i instytucje posiadające upoważnienie organizatora                                
w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz w mediach. 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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)  oświadczam, że wyrażam zgodę                   
na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora wyłącznie do kontaktu w celach informacyjnych i tym 
samym zobowiązuję organizatorów do starannego przechowywania w bazie danych Kujawskiego Centrum Kultury                  
bez prawa wglądu osób trzecich w ich zawartość bez mojej zgody. Zgodnie z obowiązującym prawem przysługuje mi 
również prawo do cofnięcia swojej zgody wglądu oraz zmiany swoich danych osobowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ..............................................................................                                                           ................................................................ 

                     pieczęć instytucji delegującej                         podpis dyrygenta 

 
 


