
XV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL GIMNASTYCZNO-TANECZNY "GIM-SHOW 2020" 

25.04.2020r. 

KARTA ZGŁOSZENIA CZ.1 

(NALEŻY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

1.   NAZWA I ADRES PLACÓWKI DELEGUJĄCEJ: _________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

2. E-MAIL INSTRUKTORA:  _________________________   3.TEL. INSTRUKTORA: _____________________ 

 

4. INSTRUKTOR: ________________________________________ Nr koszulki ___________________ 

 

KATEGORIA WIEKOWA NAZWA ZESPOŁU ILOŚĆ UCZESTNIKÓW KOSZULKI 

6 – 9 LAT 
  ROZMIAR ILOŚĆ 

122 cm  

134 cm  

152 cm  

XS  

S  

10-12 lat    134 cm  

152 cm   

XS  

S  

M  

L  

13 lat i starsze    XS  

S  

M  

L  

XL  

 Pieczątka Placówki                                                                                                Podpis opiekuna/nauczyciela     

 

 

                                                                                            



XV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL GIMNASTYCZNO-TANECZNY "GIM-SHOW 2020" 

25.04.2020 

KARTA ZGŁOSZENIA CZ.2  (IMIENNA) 

(NALEŻY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

  
1. PLACÓWKA:        _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

2. INSTRUKTOR:    ______________________________________________________________________ 

3. NAZWA FORMACJI:      ________________________________ 

4. KATEGORIA WIEKOWA:       _____________________________ 

UCZESTNICY: 

LP. IMIĘ I NAZWISKO: DATA URODZENIA: 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonanej opłaty za udział w festiwalu należy dostarczyć w wersji papierowej lub elektronicznej do 

16.03.2020 r. na adres:  

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia  

fax: (58)  698 86 18 wew. 25,  e-mail: konkursy@mdk.gdynia.pl         

Preferowane mailowe przesyłanie zgłoszeń. 

Oryginał karty wraz z podpisanymi zgodami dot. RODO należy dostarczyć                              

do organizatora najpóźniej w dniu konkursu. 

 

               PIECZĄTKA PLACÓWKI      PODPIS INSTRUKTORA           

 
 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

1. Administratorem danych osobowych instruktorów, opiekunów oraz ich  podopiecznych jest Młodzieżowy Dom Kultury  
z siedzibą w Gdyni, przy ul. Grabowo 2;  

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z 
którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:  edu.iod@gdynia.pl;  

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (imię i nazwisko oraz wizerunek) przetwarzane będą dla celu organizacji i promocji 
festiwalu przez MDK na podstawie udzielonej zgody oraz w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym (art. 6 ust.1 lit. a,e) 

4. ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniu poprzedzającym , gdyby jednak 
taka okoliczność miała miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y 

5. Dane Pani/Pana oraz dziecka mogą być przekazywane do państw trzecich (np. USA) w związku z wykorzystaniem serwisów Facebook, 
YouTube i Istagram. Informujemy, że serwery tych serwisów znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują odmienne 
przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Dostawcy usług zapewniają ochronę danych, z którymi zapoznać się można odpowiednio na 
Facebook, Youtube, Istagram. 

mailto:konkursy@mdk.gdynia.pl
mailto:edu.iod@gdynia.pl


6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, nie dłużej niż przez dwa lata lub do wycofania 
zgody, z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;  

8. Dane Pani/Pana oraz  podopiecznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

9. ADO informuje jednocześnie, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. 
Stawki 2, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO. 

10.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników festiwalu ma charakter dobrowolny. Możliwość przetwarzania wizerunku 
ułatwi realizację zadania MDK w zakresie promocji festiwalu. 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie festiwalu.  
 
 

…...........................................................................................                                                                                                                              
 (data i podpis rodzica/opiekuna)) 

 
KLAUZULA ZGODY 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………………………………………………………………….. w celu 
ogłoszenia informacji o wynikach oraz udostępnieniu wyników festiwalu na stronie internetowej oraz w innych mediach. Przyjmuję do 
wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą  w Gdyni, przy ul. Grabowo 2. Posiadam wiedzę, że 
podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.  
W razie przyznania nagród pieniężnych, nagrodzony będzie zobowiązany do podania nr konta, w celu przekazania nagrody. 
                                                                                                                   
 

…...........................................................................................                                                                                                                                            
(data i podpis rodzica/opiekuna) 

 
 
 
 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU 
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………………….. utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci 

fotografii i dokumentacji filmowej) przez Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Grabowo 2, na potrzeby:   

XV FESTIWALU GIMNASTYCZNO-TANECZNEGO "GIM-SHOW 2020" 

 

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, 

w szczególności rozpowszechnianie w Internecie w tym na stronie Młodzieżowego Domu Kultury z siedzibą w Gdynia oraz portalach 

społecznościowych Facebook, YouTube itp. (informujemy, że serwery serwisu Facebook znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, 

gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych). Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub 

naruszać w inny sposób dóbr osobistych. 

 
 

…...........................................................................................                                                                                                                                            
 (data i podpis rodzica/opiekuna) 


