
Projekt jest współfinansowany z środków Fundacji PZU oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Załącznik nr 1 do regulaminu 

KARTA ZGŁOSZENIA  
XII OGÓLNOPOLSKICH WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH   

„RADOSNE SERCA” 

 BYDGOSZCZ 08.11-10.12.2021 
 

BEZPŁATNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA UTALENTOWANYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z BYDGOSZCZY I OKOLIC 

UWAGA!!! 
1. Prosimy o wypełnianie karty zgłoszeniowej CZYTELNYM, DRUKOWANYM PISMEM. 
2. Dla każdego uczestnika należy wypełnić odrębną kartę zgłoszeniową 
3. TERMIN NADSYŁANIA KART ZGŁOSZENIOWYCH DO 27.10.2021r.   

4. Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami (maksymalny rozmiar załącznika to 25MB) należy wysłać na adres mailowy: 

fundacja@nowe-pokolenie.pl lub pocztą: ul. A.G. Siedleckiego 12, 85-868 Bydgoszcz. 

5. W przypadku wysyłki pocztą decyduje data wpływu do organizatora. 

 

1. OSOBA/INSTYTUCJA ZGŁASZAJĄCA 

 Rodzic – proszę przejść do punktu nr 3 

 Szkoła 

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  

 Młodzieżowy Dom Kultury 

 Inne  

 

2. DANE INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEJ  

Pełna nazwa instytucji 

 

 

 

Adres /ulica, numer, kod, miejscowość/ 
 
 
 

 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej   

Nr telefonu osoby zgłaszającej  

E-mail osoby zgłaszającej  

 

3. DANE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA DZIECKA 

Nazwisko i imię mamy/taty/prawnego opiekuna  

Adres domowy/ulica, numer, kod, miejscowość/ 
 
 
 

 

Nr telefonu  

E-mail  

4. DANE KANDYDATA NA WARSZTATY: 

Nazwisko i imię   

Wiek  

Adres zamieszkania /ulica, numer, kod, 
miejscowość/ 
 
 

 

mailto:fundacja@nowe-pokolenie.pl
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Dziedzina  artystyczna* w której  kandydat 

zdobył największe osiągnięcia i chce się dalej 

rozwijać – proszę podać tylko jedną  

*dziedzina artystyczna: śpiew, taniec, aktorstwo, 

malarstwo 

 

Osiągnięcia w danej dziedzinie 

Proszę wymienić osiągnięcia uzyskane przez 

uczestnika w wybranej dziedzinie z podaniem  

- miejsca zajętego w konkursie,  

- nazwy konkursu  

- szczebla konkursu 

/miejski, wojewódzki, ogólnopolski/.  

 

W załączeniu do karty zgłoszeniowej proszę dołączyć 

dokumentację potwierdzającą osiągnięcia tj. skany 

dyplomów, prace plastyczne, nagrania demo, 

nagrania filmowe z występami wokalnymi, 

tanecznymi czy teatralnymi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. W jaki sposób wytypowany kandydat na co dzień rozwija swoje artystyczne umiejętności? 

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................................. 
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6. Czy wskazany kandydat ma w jakikolwiek ograniczony dostęp do różnego rodzaju zajęć artystycznych rozwijający jego 
talent? 

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

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

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

 
7. Dlaczego warto zakwalifikować wskazanego kandydata na warsztaty? 

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

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

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

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

8. Czy kandydat brał udział w ubiegłorocznej edycji Ogólnopolskich Warsztatach Artystycznych „Radosne Serca”? 

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

9. Czy istnieją informacje o stanie zdrowia wskazanego kandydata, o których Organizator powinien wiedzieć? (stopień 
niepełnosprawności, alergie, choroby przewlekłe, przyjmowanie leków). 

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

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

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

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

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z warunkami regulaminu XII WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH 

„RADOSNE SERCA” i w pełni je akceptuję.  
 

 

 

………………………………………….……..                                                                   …………………………………………….……………. 
                   miejscowość i data                                                                       podpis osoby zgłaszającej/rodzica/opiekuna prawnego* 
 
 
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II siedzibą w Bydgoszczy (85-868) przy ul. A. G. 
Siedleckiego 12, e-mail: fundacja@nowe-pokolenie.pl (zwana dalej Fundacją). Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. 
a, b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), 
na potrzeby wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, na potrzeby realizacji Umowy, w tym na potrzeby prowadzenia procesu 
dydaktyczno-wychowawczego, na potrzeby związane z rozliczeniem finansowym w związku z ewentualnymi roszczeniami, a także w celach 
kontaktowych i reklamacyjnych.  Dane związane z przesyłaniem informacji handlowych przetwarzane będą do wycofania zgody. Dane związane 
z procesem wychowawczo-dydaktycznych przetwarzane będą przez okres 5 lat. Dane przetwarzane dla celów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy w celach kontaktowych oraz w celach identyfikacyjnych będą przetwarzane przez czas trwania Umowy. Dane przetwarzane 
w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia Umowy. Natomiast dane przetwarzane 
dla celów rozliczeń będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy z 
tyt. realizacji Umowy. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Fundacji, jak też podmiotom udzielającym 
wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom 
dotującym (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) na podstawie obowiązującej umowy dotacyjnej. Osoba zainteresowana posiada 
prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż 
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym w Umowie jest dobrowolne, ale 
niezbędne w celu realizacji ww. celów. 

 
 

………………………………………….……..                                                                   …………………………………………….……………. 
                   miejscowość i data                                                                       podpis osoby zgłaszającej/rodzica/opiekuna prawnego* 
 
*niepotrzebne skreślić 


