
XII FESTIWAL PIEŚNI WIELKOPOSTNYCH 
DALESZYCE 2016 

KARTA ZGŁOSZENIA 

    

 

Nazwa zespołu: ….................................................................................................................................................................... 

Kategoria:     1) chór                                 2) zespół ludowy                              3) zespól wokalny / wokalno-instrumentalny 

Planowany udział w eliminacjach (prosimy podkreślić właściwe):     w Pińczowie                    lub               w Stąporkowie 

Imię i nazwisko kierownika zespołu: …................................................................................................................................... 

Kontakt z kierownikiem:   nr telefonu: ….................................    e-mail: …......................................  Liczba osób: .............. 

Instytucja delegująca (jeśli dotyczy): …................................................................................................................................. 

Repertuar konkursowy: 

1 utwór – tytuł: …………………………………………………………………………………………………………… 

Tekst pierwszej zwrotki: …………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2 utwór – tytuł: …………………………………………………………………………………………………………… 

Tekst pierwszej zwrotki: …………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Krótka informacja o zespole i najważniejszych osiągnięciach:............................................................................................ 

….............................................................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................................................. 

Wymagania techniczne (jeśli dotyczy): …............................................................................................................................... 

….............................................................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................................................................. 

Zgłoszenie należy wysłać na adres: 

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach 

ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce 
„Pieśni Wielkopostne” 



 

 

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA  

zespołu uczestniczącego w eliminacjach i koncercie finałowym XII Festiwalu Pieśni Wielkopostnych 

 

Ja ………………………………………….………….. legitymujący się dowodem osobistym o numerze …………………………….. urodzony/a 

w dniu …………………..… w ………………….…………..……, jako kierownik zespołu: ……………………………….…… 

………………………  w związku z udziałem zespołu w XII Festiwalu Pieśni Wielkopostnych wyrażam zgodę na: 

a) wykorzystanie wizerunku zespołu w publikacjach promocyjnych Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, katalogach reklamowych, 

ulotkach, w druku w dowolnym nakładzie, 

b) dokumentację filmową i fotograficzną festiwalu dowolną techniką, w tym utrwalanie audiowizualne (analogowe i cyfrowe) na nośnikach 

wideo magnetycznych, optycznych, dyskach komputerowych i innych z zapisem cyfrowym, w sieci, multimedialne (w tym w internecie) 

oraz na digitalizację do celów archiwalnych, 

c) zarejestrowanie i odtwarzanie materiału filmowego i fotograficznego z udziałem zespołu dla potrzeb szeroko pojętej promocji kultury 

na następujących polach eksploatacji: 

- w druku publikacji promujących WDK w Kielcach (w sposób ograniczony), 

- w publikacji w Internecie w ramach działań WDK w Kielcach. 

d) sporządzanie wersji obcojęzycznych, wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, rozpowszechnianie i publikowanie dzieła, w całości lub 

we fragmentach dowolnie wybranych przez Organizatora,   

e) zwielokrotnienie analogowe i cyfrowe jakąkolwiek techniką, 

f) wykorzystanie fragmentów dzieła do celów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, 

g) publiczne i niepubliczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, w tym w szczególności jako SMS, MMS, WAP, w Internecie, telewizji interaktywnej, wideo na żądanie, audio na żądanie, 

w sieci Wi-Fi i Wi-Max, na stronach portali społecznościowych (np. YouTube, Facebook i innych). 

Ponadto: 

1. Organizator festiwalu posiada uprawnienia do nieograniczonego w czasie rozporządzania dziełem w całości i we fragmentach, w kraju 

i zagranicą, a także do korzystania z dzieła zgodnie z jego charakterem, celem i przeznaczeniem, w ramach statutowych działań 

Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. 

2. Powyższa zgoda nie rodzi żadnych skutków o charakterze materialnym, zarówno w zakresie praw autorskich i pokrewnych, jak i roszczeń 

dotyczących praw osobistych – w stosunku do organizatorów festiwalu i  patronów wydarzenia. 

3. Udział w festiwalu jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych 

osobowych na potrzeby konkursu, tworzenia archiwalnych baz danych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. 

Nr 133 poz. 833 z późn. zm.). 

 

 

   ………….………………………………..      ……………………………………………… 

                       miejsce, data             czytelny podpis 


