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KRZYCKIE SPOTKANIA TANECZNE 
Mikołajkowy Konkurs Tańca 2021 

o Grand Prix Dyrektora MDK Wrocław-Krzyki 

Małgorzaty Brodzińskiej 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

SOLO 

 
1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………… 

2. Sekcja MDK Wrocław-Krzyki: ……………………………………………………… 

3. Konkurencja: ………………………………………………………………………… 

4. Data urodzenia: ……………………………………………………………………… 

5. Tytuł prezentacji: …………………………………………………………………….. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem turnieju i przyjmuję jego warunki. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych to jest imienia, nazwiska i wizerunku mojego dziecka/podopiecznego w 

celach reklamowych, informacyjnych i sprawozdawczych Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki we Wrocławiu. Jestem 

świadom, że jego dane a w szczególności wizerunek mogą być użyte do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, 

kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, 

natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych 

materiałów powstających na potrzeby promocyjne Domu Kultury. 

 

Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki wskazuje, że dane osobowe uczestnika pełnoletniego i niepełnoletniego takie jak imię, 

nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania, nazwa Domu Kultury do którego uczęszcza i wizerunek może być przetwarzane (to jest 

zbierane, utrwalane, udostępniane, upubliczniane) przez Dom Kultury i organizatora w celach informacyjnych, reklamowych i 

sprawozdawczych. Wizerunek uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i 

kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie 

filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających 

na potrzeby promocyjne Domu Kultury i organizatora. 

 

     

 ……………………………………………………… 

Podpis uczestnika i rodzica/opiekuna prawnego 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych to jest imienia, nazwiska i wizerunku mojego dziecka/podopiecznego w 

celach reklamowych, informacyjnych i sprawozdawczych Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki we Wrocławiu. Jestem 

świadom, że jego dane a w szczególności wizerunek mogą być użyte do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, 

kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, 

natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych 

materiałów powstających na potrzeby promocyjne Domu Kultury. 

 

Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki wskazuje, że dane osobowe uczestnika pełnoletniego i niepełnoletniego takie jak imię, 

nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania, nazwa Domu Kultury do którego uczęszcza i wizerunek może być przetwarzane (to jest 

zbierane, utrwalane, udostępniane, upubliczniane) przez Dom Kultury i organizatora w celach informacyjnych, reklamowych i 

sprawozdawczych. Wizerunek uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i 

kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie 

filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających 
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