
KARTA UCZESTNICTWA NAUCZYCIELA W WARSZTATACH METODYCZNYCH 
  

 

 

Imię Nazwisko: ……………………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………... 

 

Szkoła w której Uczestnik jest zatrudniony: …………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

Zgłaszam swój udział w Warsztatach Metodycznych dla nauczycieli Szkół Muzycznych I st. z 

rejonu Wielkopolski i Dolnego Śląska organizowanych przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. w 

Pleszewie. 

 

Zobowiązuję się dokonać opłaty 30zł za uczestnictwo w Sympozjum na konto bankowe 

Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. W. Kilara: 

Narodowy Bank Polski o. Poznań 24 1010 1469 0033 7513 9134 0000 z dopiskiem: 

Imię Nazwisko uczestnika, Warsztaty Metodyczne 2019 

  

 

…………………………..………………...…………………… 
            Data i czytelny podpis uczestnika warsztatów 

 

         

 

    

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu Warsztatów Metodycznych dla nauczycieli 

skrzypiec Szkół Muzycznych I stopnia organizowanych przez Państwową Szkołę Muzyczną I 

stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie i akceptuję warunki w nim zawarte. 
 

 

…………………………..………………...…………………… 
            Data i czytelny podpis uczestnika warsztatów 

 

 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie 

w celu uczestnictwa w Warsztatach Metodycznych dla nauczycieli skrzypiec Szkół Muzycznych I 

stopnia. Warsztaty odbędą się 30 marca 2019 r. 
 

 

…………………………..………………...…………………… 
            Data i czytelny podpis uczestnika warsztatów 

 

 



 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie 

w celu informowania mnie poprzez pocztę e-mail o zbliżających się warsztatach / wydarzeniach 

organizowanych przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie. 
 

 

…………………………..………………...…………………… 

            Data i czytelny podpis uczestnika warsztatów 
 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udostępnianie mojego wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autor-

skim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2018.0.1191 t.j.) w celu dokumentacji, 

promocji Warsztatów Metodycznych dla nauczycieli skrzypiec Szkół Muzycznych I stopnia organi-

zowanych przez  Państwową Szkołę Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie, Aleja 

Wojska Polskiego 7, 63 - 300 PLESZEW. 
 

Niniejsza zgoda: 

 nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie; 

 obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium; 

 dotyczy umieszczenia wizerunku: 

 na stronie internetowej i portalach społecznościowych Administratora, oraz podmiotów 

współpracujących z Administratorem, 

 we wszelkiego rodzaju wydawnictwach publikowanych przez Administratora, oraz podmio-

ty współpracujące, 

 w nagraniach filmowych, oraz zdjęciach Administratora, oraz podmiotów współpracujących 

z Administratorem 

 

Wizerunek, o którym mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarza-

nia obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w 

formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Zrzekam się niniejszym wszelkich rosz-

czeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem Państwowej Szkoły 

Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie, z tytułu wykorzystania mojego wizerunku 

na potrzeby wskazane w oświadczeniu. 

 

 

…………………………..………………...…………………… 

            Data i czytelny podpis uczestnika warsztatów 

 


