
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

- Na wypełnione formularze zgłoszeniowe czekamy do 30 marca 2023r. do godziny 23:59. 
- Po przesłaniu formularza prosimy przesłać nagranie DEMO (plik mp3 bądź link do nagrania 
na YouTube) na maila: akademiaczeslawmozil@fundacja-sloneczko.pl- w tytule maila 
proszę napisać imię i nazwisko Uczestnika. 
- Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana 15 maja 2023r. 
- Nagranie DEMO nie musi być profesjonalne, studyjne- może to być nagranie wykonane 
dyktafonem czy telefonem komórkowym; 
a) jako nagranie DEMO, które jest załącznikiem zgłoszenia, rozumie się nagranie dowolnej 
piosenki przez Wykonawcę 
b) dopuszcza się nagranie mp3, nagrania studyjne bądź nagrane dyktafonem, telefonem, linki 
do nagrań na YouTube (UWAGA! Nie dopuszczamy nagrań w postaci linków do dysków ani 
nagrań przesłanych przez serwisy typu WeTransfer). 
- Podczas Finału Akademii każdy wykonawca prezentuje jeden utwór. 
Administratorem danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest Fundacja Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko z siedzibą w Stawnicy. 
- w kategorii *do 12 lat* formularz wypełnia rodzic/opiekun 
- w kategorii * od 13 do 17 lat* formularz wypełnia uczestnik, za zgodą rodzica bądź 
rodzic/opiekun. 
Link do polityki prywatności Organizatora: https://www.fundacja-
sloneczko.pl/polityka_cookies.html 

 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika 

………………………………………………………………………………………… 

2. Miejscowość 

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

3. Numer telefonu: 

………………………………………………………………………………………… 

4. Adres e-mail: 

…………………………………………………………………………………………. 

 

5. Imię i nazwisko rodzica bądź prawnego opiekuna (w przypadku osób 
niepełnoletnich): 

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



 

6. Data urodzenia Uczestnika: 

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

7. Kategoria wiekowa (decyduje rok urodzenia) 

O  do 12 lat 

O  od 13 do 17 lat 

8. Tytuł piosenki wykonywanej podczas Finału Akademii w Złotowie 

………………………………………………………………………………………… 

9. Autor tekstu i muzyki piosenki wykonywanej w ramach Akademii 

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

10. Akceptacja Regulaminu 

            O Akceptuję Regulamin I Akademii Czesława Mozila-Festiwal dla osób z 
niepełnosprawnością w Złotowie 

RODO 

O Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Akademii Czesława Mozila- 
Festiwal dla osób z niepełnosprawnością w Złotowie przesłanych danych (w postaci demo 
nagrania) w cwlu publikacji ich w ramach promocji na kanałach internetowych. Jednocześnie 
informujemy, że zgoda może być w każdym momencie odwołana, w tym celu należy przesłać 
informację o treści WYCOFANIE ZGODY na adres: iodo@fundacja-sloneczko.pl  

Oświadczenie 

O Oświadczam, że zapoznałam/łem się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez 
Administratora Fundację Słoneczko zawartych w niniejszym formularzu zgodnie z art. 6 ust. 
1 lit c) RODO na podstawie akceptacji Regulaminu zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Kontakt 
do Administratora danych: fundacja@fundacja-sloneczko.pl 

  

 

 

 


