KARTA ZGŁOSZENIA
VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej
„BUMERANG”
(16-18 marca 2018 r. – Wrocław)
1.

WYKONAWCA (nazwa zespołu lub imię i nazwisko solisty)

…...........................................................................................................................................................................
2.

ORGANIZACJA, CHORĄGIEW, HUFIEC

…...........................................................................................................................................................................
3.

DANE OPIEKUNA

1

− imię i nazwisko: ………………………………………………………………….………………….
− PESEL: ……………………………………………………………………………………………………
− adres: …………………………………………………………………………….………………………
− telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………….
− e-mail: ………………………………………………...…………………………………………………
4.

Lp.

1

LISTA UCZESTNIKÓW
Imię i nazwisko

Data urodzenia

PESEL

w przypadku wykonawców pełnoletnich podać dane szefa zespołu lub solisty
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Lp.

5.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

PESEL

KATEGORIA

….....................................................................................................................................
6.

UTWORY ZGŁASZANE DO KONKURSU

L.p

RODZAJ UTWORU

1.

Piosenka harcerska

2.

Piosenka turystyczna

7.

2

TYTUŁ UTWORU

CZAS
WYKONANIA

AUTOR SŁÓW
AUTOR MUZYKI

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA WYKONAWCY (dla konferansjera)

W zamian za opis można przygotować krótki (ok. 40 sek.) filmik promujący
wykonawcę – zadanie dodatkowo punktowane przy wyborze laureatów
Bumerangów przyznawanych przez KI „Bumerang”

2

do karty zgłoszeniowej należy załączyć teksty piosenek (najlepiej z akordami gitarowymi) zgłaszane do konkursu
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8.

WYMAGANIA TECHNICZNE NA SCENIE (ilość mikrofonów i wejść liniowych,
ilość krzeseł, podkład na CD itp.)

9.

ZGODA KOMENDANTA HUFCA NA UDZIAŁ W FESTIWALU

.....................................................................
(data, pieczęć i podpis Komendanta Hufca)

10. Prosimy o wystawienie faktury/noty księgowej

3

TAK

NIE

11. Dane do faktury/noty księgowej 4:

− pełna nazwa podmiotu 5 …………………………………………………………………………
− dokładny adres ………………………………………………………………………………………
− NIP …………………………………………………..
12. UDZIAŁ W WARSZTATACH

6

W ramach festiwalu zostanie przeprowadzony program warsztatowy dla
uczestników w kategorii „ZUCHY”. Dla pozostałych uczestników organizacja
warsztatów uzależniona jest od
możliwości technicznych
jednego
ze współorganizatorów. Jeśli okaże się to możliwe, informacja na temat rodzaju
warsztatów przesłana zostanie do opiekunów zgłoszonych patroli w późniejszym
terminie.

3
4
5
6

niepotrzebne skreślić i zaznaczyć właściwy kwadrat
niepotrzebne skreślić
faktura lub nota księgowa może być wystawiona wyłącznie na podmiot, z którego konta wpłynęły pieniądze
warsztaty nie są obowiązkowe i zostaną przeprowadzone dla osób chętnych
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13. OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) organizator festiwalu
informuje, że:
− administratorem danych osobowych podanych w niniejszej Karcie
Zgłoszenia, zwanych dalej „dane osobowe”, jest Hufiec ZHP Wrocław
z siedzibą przy pl. Św. Macieja 5a, 50-244 Wrocław,
− dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na VIII Ogólnopolski
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Bumerang” organizowany
przez Krąg Instruktorki „Bumerang” działający przy Hufcu ZHP Wrocław,
zwany dalej „festiwal”, a w przypadku zakwalifikowania, także do celów
organizacyjno – informacyjnych, niezbędnych dla prawidłowego
funkcjonowania festiwalu,
− podane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom,
− każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania,
− podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne
dla uczestnictwa w festiwalu.
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