
               

  ........................................., dnia ............................ 

  

PAŃSTWOWA SZKOŁA 

MUZYCZNA I i II st. 

im. Andrzeja Krzanowskiego w Mławie 
ul. Sienkiewicza 24, 06-500 Mława 

tel./fax   23 654 30 05  

e-mail: konkurs.wokalny.mlawa@gmail.com 

 

    
 

 

K A R T A    Z G Ł O S Z E N I A 

na IX Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Zdzisława Skwary 

w Mławie 

 15-18.04.2020 r.  

 

W KATEGORII UCZNIOWIE SZKÓŁ ŚREDNICH MUZYCZNYCH 

 

 

Imię i nazwisko: ........................................................................................................................ 

 

Adres kontaktowy: ............................................................................................................ 

 

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

 

Telefon: .........................................     e-mail:  ............................................. 

 

Data i miejsce urodzenia: ..................................................................................................... 

 

Nazwa uczelni/szkoły: ........................................................................................................ 

 

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

 

Pedagog śpiewu solowego: ............................................................................................... 

 

Rodzaj głosu: ..................................................................................................................... 

 

 

Informacja o akompaniatorze  

(pianista Konkursu czy własny, jeśli własny – proszę podać imię i nazwisko):    

 

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

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu. 
 

 



 

     

P  R  O  G  R  A  M 
 Kategoria: uczniowie szkół średnich 

 

(kompozytor, tytuł dzieła, pierwsze słowa arii, czas trwania utworu)  

- wypełniać komputerowo ! –  

 

 

I     E t a p 

 

 

1. jedna dowolna aria (operowa, operetkowa lub oratoryjna) 

 

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

.............................................................................................. czas: _________________ 

2.  pieśń kompozytora polskiego  ( lub preferowane pieśni kompozytorów: F. Chopina /210 rocznica 

urodzin/, P. Czajkowskiego /180 rocznica urodzin/, R. Schumanna /210 rocznica urodzin/ ) 

 

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

.............................................................................................. czas: _________________ 

 

 

II    E t a p 

 

1. jedna dowolnie wybrana aria operowa z załącznika nr 1 

 

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

.............................................................................................. czas: _________________ 

 

 

                   

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik do formularza zgłoszeniowego 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ................................................................................................  
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r.,  wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (danych osobowych mojego dziecka) w zakresie niezbędnym dla 
potrzeb VIII Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Zdzisława Skwary  oraz na zamieszczanie moich danych i 
wizerunku w środkach masowego przekazu. 
Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. A. Krzanowskiego w Mławie, 

kontakt z inspektorem danych osobowych: mlawapsm@poczta.onet.pl                                        Państwa dane będą 

przetwarzane tylko na potrzeby organizacji IX Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Zdzisława Skwary i nie będą 

wykorzystywane przez szkołę do innych celów oraz nie zostaną przekazane innym podmiotom. Dane osobowe będą 

przetwarzane do czasu zakończenia udziału w konkursie, a następnie przechowywane zgodnie z przepisami prawa o 

archiwizacji. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wglądu, poprawiania, sprzeciwu, żądania usunięcia 

danych, a także prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.                                                                                          

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

miejscowość, data     czytelny podpis uczestnika konkursu 
(w przypadku osób niepełnoletnich podpis rodzica lub 

prawnego opiekuna) 
 

     


