
Towarzystwo Muzyczna FERMATA w Sieradzu 
ul. Jana Pawła II 48 

98 – 200 Sieradz

zaprasza na 

Sieradzki Festiwal Muzykujących Rodzin
15 maja 2020 r. 
Sala Koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sieradzu
ul. Jana Pawła II 48, 98-200 Sieradz

Współorganizatorzy:
 Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieradzu
 Urząd Miasta Sieradza

Celem  Festiwalu jest promocja rodzinnego muzykowania, stworzenie możliwości szerszej 
prezentacji z udziałem społeczności lokalnej. 

REGULAMIN SIERADZKIEGO FESTIWALU MUZYKUJĄCYCH RODZIN

• udział w Festiwalu mogą wziąć zespoły instrumentalne, wokalne i wokalno – instrumentalne
• czas trwania programu – do 10 minut – maksymalnie 2 utwory
• zespoły wykonują dowolny repertuar z wyłączeniem utworów o charakterze biesiadno - 
weselnym
• dopuszcza się wykonanie programu jedynie na instrumentach akustycznych
• obowiązuje zespołowe wykonanie programu
• udział w Festiwalu jest bezpłatny
• Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania
• ze względu na ograniczone czasowo ramy Festiwalu, w przypadku większej liczby zgłoszeń, 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru uczestników na podstawie przesłanej dokumentacji
• zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie (decyduje data dostarczenia 
dokumentu do siedziby) do dnia 6 maja 2020 r. wyłącznie na dołączonym formularzu zgłoszeniowym
• fax  +48 43 / 827 17 97 
• e – mail  sekretariat@psmsieradz.pl  lub  psms@poczta.onet.pl  
• Towarzystwo Muzyczne FERMATA
ul. Jana Pawła II 48
98 – 200 Sieradz
• udział w Sieradzkim Festiwalu Muzykujących Rodzin wymaga pisemnego potwierdzenia 
przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora
• potwierdzenie zgłoszenia zostanie przesłane drogą mailową do dnia 11 maja 2020 r.
• uczestnicy Festiwalu otrzymają okolicznościowe dyplomy i upominki
• zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo 
do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystanie zarejestrowanego materiału

Informacje o Festiwalu są dostępne również na stronie www.psmsieradz.pl/festiwale
Karta zgłoszenia poniżej lub w zakładce Informacje dla kandydatów/dokumenty do pobrania.

Prezes Towarzystwa Muzycznego 
FERMATA

Sławomir Cieślak



Towarzystwo Muzyczna FERMATA w Sieradzu 
ul. Jana Pawła II 48 

98 – 200 Sieradz

Sieradzki Festiwal Muzykujących Rodzin

KARTA ZGŁOSZENIA

imię i nazwisko stopień pokrewieństwa instrument

--------------------------------------------- --------------------------         --------------------------
--------------------------------------------- -------------------------- --------------------------
--------------------------------------------- -------------------------- --------------------------
--------------------------------------------- -------------------------- --------------------------
--------------------------------------------- -------------------------- --------------------------
--------------------------------------------- -------------------------- --------------------------
--------------------------------------------- -------------------------- --------------------------
--------------------------------------------- -------------------------- --------------------------

Adres -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
telefon ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Email -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program, czas trwania, instrumentarium
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dodatkowe informacje o zespole (osiągnięcia, recenzje, notki biograficzne itp.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie  przepisów  art.  7  ust.  1  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Muzyczne
Fermata w Sieradzu, danych osobowych moich i mojego dziecka, w postaci:
-  danych  personalnych  oraz  teleadresowych  wyszczególnionych  w  karcie  zgłoszenia  do
Sieradzkiego  Festiwalu  Muzykujących  Rodzin,  prowadzonego  przez  Towarzystwo  Muzyczne
Fermata w Sieradzu
- wizerunku utrwalanego na zdjęciach,  filmach rejestrowanych podczas  Sieradzkiego Festiwalu
Muzykujących Rodzin



Celem  przetwarzania  danych  jest  udział  w  Sieradzkim  Festiwalu  Muzykujących  Rodzin  oraz
wykorzystanie wizerunku do informowania i promowania działalności Towarzystwa Muzycznego w
Internecie oraz w innych publikacjach. 

…………..………..……….                                 …....................................................
    imiona i nazwiska osób,                                                             data i podpis rodzica - opiekuna prawnego
    których dane dotyczą                                                                          dziecka, którego dane dotyczą

……….………..…………….………..….
data i podpis osoby, 
której dane dotyczą

Na podstawie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informujemy:
1) Administratorem  danych  osobowych  jest  Towarzystwo  Muzyczne  Fermata  w Sieradzu,  ul.  Jana
Pawła II 48, 98-200 Sieradz, tel./faks 43-827-17-97.

2) Dane objęte zgodą przetwarzane będą w związku z udziałem w Sieradzkim Festiwalu Muzykujących
Rodzin   oraz  celem  informowania  o  działalności  administratora  oraz  promocji  Towarzystwa
Muzycznego Fermata w Sieradzu;

3) Zakres  przetwarzanych  przez  administratora  danych  obejmuje:  dane  personalne  osób  biorących
udział  w Sieradzkim Festiwalu  Muzykujących Rodzin,  stopień  pokrewieństwa,  dane  teleadresowe,  oraz
wizerunek w postaci zdjęć lub filmów;
4) Dane osobowe będą przetwarzane od chwili złożenia karty zgłoszenia na SFMR oraz przez 5 lat po
jego zakończeniu;
5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby działające z polecenia administratora oraz Państwowa
Szkoła  Muzyczna  I  st.  w  Sieradzu.  W  przypadku  wizerunku  odbiorcami  będą  osoby  korzystające  z
publikatorów, w których wizerunek zostanie umieszczony;
6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
7) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane, w tym profilowane;
8) Ma  Pani/Pan*  prawo  do  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych  w  dowolnym  momencie.
Wycofanie  zgody  nie  ma  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  przed  jej
cofnięciem;
9) Odmowa  podania  danych  personalnych  wyszczególnionych  w  karcie  zgłoszenia  na  SFMR
skutkowało będzie odmową przyjęcia zgłoszenia na SFMR.
10) Każdy  posiada  również  prawo:  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,
żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
10)  W przypadku  naruszenia  przepisów  podczas  przetwarzania  danych,  przysługuje  Pani/Panu*  prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z powyższymi informacjami.

….………………………………..…………….

data i podpis osoby
której dane dotyczą


