
KARTA    ZGŁOSZENIA   SOLISTY 
XXV MŁAWSKI  FESTIWAL  MUZYKI AKORDEONOWEJ 

====================================================== 
Mława   06 - 08 kwietnia  2020 r. 

 
Nazwisko  i imię..................................................................................... 
Data  urodzenia...................................................................................... 
e-mail uczestnika .................................................................................. 
tel. uczestnika ....................................................................................... 
Szkoła/Uczelnia/..................................................................................... 
Adres ...................................................................................................... 
tel./e-mail................................................................................................. 
Klasa/Rok studiów......................................Kategoria.......................... 
Nauczyciel.............................................................................................. 
Nauczyciel tel/e-mail ............................................................................. 
 
PROGRAM: Podać dokładnie imię i nazwisko kompozytora, tytuły utworów, 

tonacje, opusy, numery katalogów przy kompozycjach J.S. Bacha, D. Scarlattiego                   
i W.A. Mozarta 

 
Kompozytor    Tytuł       Czas trwania 
 
........................................      .......................................  ........................... 
........................................      .......................................  ........................... 
........................................      .......................................  ........................... 
........................................      .......................................  ........................... 
........................................      .......................................  ........................... 
  
Jednocześnie zgłaszamy przyjazd w charakterze  obserwatora/opiekuna: 
 

................................................................................................................ 
    nazwisko i imię 
 
Proszę o rezerwację następujących noclegów (podać ilość): 
Nocleg 05/06 IV  ........... 
Nocleg 06/07 IV  ...........  
Nocleg 07/08 IV  ........... 
oraz wyżywienia(podać ilość): 
06 IV (pon.)  Śniadanie............Obiad............Kolacja............... 
07 IV (wt.)   Śniadanie............Obiad............Kolacja............... 
08 IV (śr.)   Śniadanie............ 
 
 
 



 
....................................................... 
       Pieczątka Szkoły/Uczelni* 
 
 
Dyrekcja Szkoły /Dziekanat Wydziału* /zgłoszenie prywatne  
 
…………………………………………………………………………………..   
                         imię i nazwisko/ nazwa zespołu 
 
przesyła  zgłoszenie do udziału w XXV  Mławskim Festiwalu Muzyki 
Akordeonowej (06 - 08 kwietnia 2020 r.) 
 
Prosimy o zarezerwowanie w/w noclegów i wyżywienia na czas 
trwania imprezy. 
 
Wpisowe oraz koszty pobytu zostały przekazane na konto Rady 
Rodziców  przy PSM I i II st.  w Mławie w dniu..................................... 
 
UWAGA!!! 
 
W przypadku wcześniejszego wyjazdu solisty, zespołu lub 
obserwatora (opiekuna)  wpłacona   na   konto Rady Rodziców PSM  
w Mławie  kwota za udział w Festiwalu   nie podlega zwrotowi. 
 
 
 
 
 
Główny  Księgowy    Dyrektor 
 
 
...............................  .............................  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do formularza zgłoszeniowego 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Imię i nazwisko uczestnika festiwalu: 

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

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 XXV Mławskiego Festiwalu 

Muzyki Akordeonowej   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 

XXV Mławskiego Festiwalu Muzyki Akordeonowej  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 festiwalu 

(w przypadku osób niepełnoletnich podpis 
rodzica lub prawnego opiekuna) 

 
 

 

 


