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Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Slovak Blind and Partially Sighted Union
Základná organizácia č. 38 Trebišov

Námestie sv. Cyrila a Metoda	tel.:	+421/0907 747 744
078 01 Sečovce		         e-mail:	jomatsk@centrum.sk
                                                       Slovenská republika	           web:       www.unss.sk

                                                       IČO: 00683876	Bankove spojenie VUB Trebišov č.ú 16431622/0200

PRIHLÁŠKA
na 17. ročník krajskej prehliadky amatérskej hudobnej tvorby nevidiacich a slabozrakých interpretov
"Sečovce 2018"
ktorá sa koná v dňoch 23. - 24. 8.2018 v Kultúrnom dome na Námestí sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach 
Organizátori: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Krajská rada Košice a Základná organizácia č. 38 Trebišov
Spoluorganizátori: Mesto Sečovce, Mesto Trebišov a JomaT - Jozef Tutko
Upozornenie
1. Dobre si prečítajte text písaný menším písmom a priložené propozície. 
2. Pokiaľ sa na prehliadku prihlasuje hudobná skupina alebo dvojica, vypĺňa si každý člen vlastnú prihlášku. 
3. Prihláška má 5 strán, pričom platná je len podpísaná a kompletne vyplnená prihláška.
4. Prosíme Vás o vyplnenie prihlášky PALIČKOVÝM PÍSMOM, za čo Vám vopred veľmi pekne ĎAKUJEME ! 

Základné identifikačné údaje: 
Meno a priezvisko: .................................................................................................
Dátum narodenia: ..........................................Č.OP................................................
Trvalé bydlisko: ............................................... PSČ................................................
Telefón, email: .......................................................................................................
Číslo ŤZP: ...........................      s červeným pásom/        bez červeného pásu
Na akciu je možné prísť so sprievodcom, v takom prípade musí aj sprievodca vyplniť vlastnú prihlášku. Nárok na sprievodcu si môže uplatniť len ten účastník, ktorý je držiteľom platného preukazu občana ŤZP s červeným pásom. 

 

Na prehliadke sa zúčastním ako:
účastník                 sprievodca (uveďte komu) ..............................................
Stupeň zrakového postihnutia: 
            nevidiaci               prakticky nevidiaci              slabozraký 
            bez zrakového postihnutia 
Iné zdravotné problémy (alergie, DMO, diabetes, pohybové obmedzenia,....):
................................................................................................................................Špecifické požiadavky na stravu: 
................................................................................................................................................................................................................................................................
Iné špeciálne požiadavky ( uveďte, prosím, akékoľvek špeciálne požiadavky napr. na hudobnú aparatúru a pod.): 
................................................................................................................................................................................................................................................................

Som 
          člen ÚNSS ZO č. ........................  nie som člen ÚNSS
Informácie o prezentovaných skladbách: 
Na prehliadku sa prihlasujem ako 
          sólista
         člen hudobného dua spolu s (meno hudobného partnera): ..........................
         člen hudobnej skupiny (meno skupiny): ........................................................
Prihlasujem sa do kategórie: 
         tradičná hudba a jej nové formy (hudba vychádzajúca z tradícií národov vrátane hudby ľudovej)
         iné žánre hudby( populárna hudba,....)


1. Skladba, s ktorou budem vystupovať
Názov piesne / skladby: .........................................................................................
        vlastná                      ľudová               prebratá od .............................................
V piesni / skladbe: 
         spievam                  hrám na hudobný nástroj (aký): .......................................
Používam hudobný sprievod vopred nahraný: 
         nie                           áno ( uveďte formát a druh nosiča): .................................

2. Skladba, s ktorou budem vystupovať
Názov piesne / skladby: .........................................................................................
        vlastná                      ľudová               prebratá od .............................................
V piesni / skladbe: 
         spievam                  hrám na hudobný nástroj (aký): .......................................
Používam hudobný sprievod vopred nahraný: 
         nie                           áno ( uveďte formát a druh nosiča): .................................

3. Skladba, s ktorou budem vystupovať (len pre hudobné skupiny): 
 Názov piesne / skladby: ........................................................................................
        vlastná                      ľudová               prebratá od .............................................
V piesni / skladbe: 
         spievam                  hrám na hudobný nástroj (aký): .......................................
Používam hudobný sprievod vopred nahraný: 
         nie                           áno ( uveďte formát a druh nosiča): .................................

Prosím popíšte stručne Váš vzťah k hudbe, svoje úspechy v tejto oblasti, prípadne uveďte svoje hudobné vzdelanie (ak ste sa hudbe venovali aj študijne):
................................................................................................................................................................................................................................................................
Účastnícky poplatok, ktorý účastníci uhradia pri prezentácií v Kultúrnom dome. 
         člen, sprievodca: 10,- Eur
         nečlen: 15,- Eur 

Prehlásenie
Prehlasujem, že som si pozorne prečítal/a podmienky uvedené v propozíciách, súhlasím s nimi a záväzne sa prihlasujem na krajskú prehliadku amatérskej hudobnej tvorby nevidiacich a slabozrakých interpretov. Som si vedomý/á záväznosti. V prípade odvolania účasti po odoslaní tejto prihlášky sa zaväzujem neodkladne informovať organizátora o takejto skutočnosti. 
Prehlasujem, že beriem na vedomie právo výberu účastníkov prehliadky zo strany organizátorov a v prípade záujmu presahujúceho kapacitné možnosti prehliadky právo odmietnuť moju účasť na prehliadke. 

Ochrana osobných údajov
Právnym základom pre spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je oprávnený záujem ÚNSS ako prevádzkovateľa spočívajúci v povinnosti dodržať podmienky poskytnutia dotácie z grantového programu ÚNSS a dotácie od Mesta Trebišov na vyhlásený 17. ročník krajskej prehliadky amatérskej hudobnej tvorby nevidiacich a slabozrakých interpretov „Sečovce 2018“.

Osobné údaje budú použité na zaradenie interpreta do databázy prihlásených účastníkov, na vyhodnotenie prehliadky a na dobu archivácie výsledkov prehliadky. Osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane, s výnimkou prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia.
Súčasne SÚHLASÍM“– NESÚHLASÍM“ so spracúvaním osobných údajov formou audio, video a foto dokumentačných materiálov, ktoré budú slúžiť ÚNSS na prezentáciu výsledkov prehliadky a môžu byť použité na websídle ÚNSS. Prípadné šírenie takýchto materiálov môže organizátor vykonať bez môjho ďalšieho súhlasu. Tento súhlas platí na dobu archivácie dokumentácie uvedenej akcie a na dobu archivácie materiálov, v ktorých bude fotografická dokumentácia využitá.
Súčasne prehlasujem, že som bol/-a oboznámený/-á s právami osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje, upravené v druhej hlave zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, najmä s právom kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov formou audio, video a foto dokumentácie odvolať.  
Zároveň som si vedomý/á, že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a s platnými predpismi EÚ. 

V ................................dňa..........................                        .....................................
                                                                                                        Podpis účastníka 
“– nehodiace sa preškrtnite

Vyplnené prihlášky posielajte do 31.7.2018 na adresu: 
Jozef Tutko, Albinov 1365/2, 078 01 Sečovce 

