
 

 

 

Festiwal Muzyczny „Rockowanie w sieci”. 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

1. Wykonawca (nazwa zespołu) ……………………….………………………………………………………………………… 

2. Adres, nr. Telefonu, e-mail …………………………………………………………………………………………………..… 

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

3. Ilość osób – imienny skład zespołu oraz osoba reprezentująca zespół upoważniona do 

podejmowania uzgodnień z organizatorami Festiwalu……………………………………………………………. 

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

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

4. Proponowany repertuar – autor muzyki, tekstu: ……………………………………………………………………. 

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

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

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

5. Potrzeby techniczne (rider)…………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

6. Każdy z zespołów powinien posiadać własny instrument (gitary, inst. Klawiszowe),  

perkusiści: talerze, werbel, stopę do centralnego bębna. Gitarzyści używający gitar 

elektrycznych oraz basowych powinni dysponować wzmacniaczem typu combo lub zestawem 

kolumna + wzmacniacz. Organizator zapewnia muzykom korzystającym z gitar klasycznych 

oraz akustycznych możliwość podłączenia bezpośredniego do linii. 

7. Każdy z zespołów powinien dołączyć do karty zgłoszenia krótką informację dotycząca 

działalności, osiągnięć artystycznych, udziału w konkursach itp. Oraz nagrań audio/wideo oraz 

zdjęć. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania rejestracji filmowej, fotograficznej oraz 

dźwiękowej prezentowanego programu w celu jego transmisji, promocji oraz archiwizacji. 

 

Oświadczam/Oświadczamy, że: 

1. Wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i 

faktycznym. 

2. Deklaruję/Deklarujemy udział w Festiwalu „Rockowanie w sieci”, realizowanym przez Łódzki 

Dom Kultury. 

3. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w festiwalu „Rockowanie w sieci, realizowanym przez Łódzki 

Dom Kultury.  

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia 

przez Łódzki Dom Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, na potrzeby 

Festiwalu „Rockowanie w sieci” zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 



 

 

5. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku przez Łódzki Dom Kultury w Łodzi z siedzibą pod 

adresem ul. Traugutta 18, 90113 Łódź do transmisji oraz  promowania działań w ramach 

projektu pn. „Rockowanie w sieci” poprzez upowszechnienie zdjęć oraz materiałów filmowych  

związanych z uczestnictwem w projekcie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa. 

6. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć oraz filmów zawierających mój wizerunek m.in. na 

portalach społecznościowych oraz stronach internetowych administrowanych przez Łódzki 

Dom Kultury z siedzibą przy ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa. 

7. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji na temat oferty kulturalnej oferowanej przez 

Łódzki Dom Kultury i jego Partnerów drogą elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

8. Oświadczam i zobowiązuję się do przestrzegania zaleceń związanych z sytuacją 

epidemiologiczną w Polsce. 

 

Na podstawie ogólnego rozporządzeni o ochronie danych osobowych informujemy, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Łódzki Dom Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. 

Traugutta 18, 90-113 Łódź 

2. Wyznaczyliśmy inspektora Ochrony Danych – Pani Sylwia Tokarska, tel. 797-326-200, adres: 

email: s.tokarska@ldk.lodz.pl 

3. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres trwania Festiwalu „Rockowanie 

w sieci”, a po tym czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. 

4. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a 

także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

5. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych dokonywane jest z naruszeniem 

przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

6. Twoje dane będą udostępniane na stronach internetowych administrowanych przez Łódzki 

Dom Kultury. 

7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia. 

8. Podanie Twoich danych jest całkowicie dobrowolne / wynika z wyrażonej zgody. 

9. Twoje dane będą w naszych serwisach przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą 

podlegały profilowaniu. 

 

Akceptuję regulamin festiwalu.      Miejscowość, data 

mailto:s.tokarska@ldk.lodz.pl

