
W ramach kongresu odbędzie się debata z udziałem przedstawicieli instytucji centralnych,

moderowane sesje dyskusyjne w wybranych zagadnieniach oraz sesje plenarne. 

Imię:

Nazwisko:

Adres mail:

Telefon kontaktowy:

Mój związek z chóralistyką:

Dyrygent

Chórzysta

Organizator chóru

Pracownik naukowy zajmujący się chóralistyką

Inne (jakie?)

Jestem zainteresowany/a udziałem:

Stacjonarnie

Online



Proszę wybrać jeden z czterech „stolików” dyskusyjnych.

Cyframi 1, 2, 3, 4 wskaż swoje preferencje udziału w danym stoliku, gdzie „1” to stolik

najbardziej preferowany a „4” to stolik najmniej preferowany. Organizatorzy nie gwarantują

uczestnikom udziału w obradach stolika najbardziej preferowanego.

A. Pandemia i chóry... i co dalej?

B. Chóralistyka i chórmistrz w zmiennych warunkach.

C. Chór jako organizacja – chór w organizacji.

D. Pozamuzyczna rola chóru.

Uwaga!

Zarejestrowani uczestnicy otrzymują linki do wszystkich „stolików”, jednak wydarzenie 

rozpoczynają we wskazanym przez siebie „stoliku”. W trakcie obrad zostanie umożliwiona dowolna 

zmiana „stolika”.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Po wypełnieniu i odesłaniu formularza przez uczestnika, organizator prześle informacje dotyczące 

opłaty wpisowej za udział w kongresie. Dopiero wówczas należy niezwłocznie uiścić ją na konto 

bankowe (podane niżej). 

Po potwierdzeniu przez organizatora wpłynięcia środków, przesłana zostanie ostateczna 

informacja potwierdzająca udział w Kongresie. 

Termin nadsyłania zgłoszeń (wyłącznie drogą mailową) na adres zgloszenia.kch@gmail.com 

upływa 13 czerwca 2021.

Koszt uczestnictwa:

45 złotych dla uczestników online

60 złotych dla uczestników stacjonarnych

Obowiązuje limit osób, decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń. 

Numer rachunku bankowego:

22 1090 2066 0000 0005 4200 5136

SANTANDER BANK POLSKA o/Legnica



Jestem zainteresowany/a przygotowaniem tekstu do wydawnictwa pokongresowego.

Poniżej zakres tematyczny wydawnictwa. Należy wybrać oraz krótko opisać zamierzony 

artykuł.

l.p. Temat Opis

1 Pandemia i chóry... i co dalej?

2 Chóralistyka i chórmistrz w zmiennych 
warunkach.

3 Chór jako organizacja – chór w organizacji. 

4 Pozamuzyczna rola chóru



Informacja RODO

Zgodnie  z  art.  13.  Rozporządzenia  parlamentu europejskiego i  rady (UE) 2016/679 z dnia  27

kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych

osobowych - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.)

Legnickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne informuje, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych jest Legnickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

z siedzibą przy ul. Chojnowskiej 2, 59-220 Legnica.

Administrator  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych  osobowych  nadzorującego

prawidłowość  przetwarzania  danych,  z  którym  można  skontaktować  pod  adresem

mailowym: iodo@lck.art.pl

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest działanie na rzecz Pana/Pani w celu

zawarcia umowy  i realizacji niniejszej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich  danych  oraz możliwość ich poprawiania.

4. Ma Pan/Pani  prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu

Ochrony  Danych  Osobowych  ul.  Stawki  2,  00-193  Warszawa,  gdy  uzna  Pan/Pani,

iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

5. Pani/Pana dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy

czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu

działań.

6. Dostęp  do  Pana/Pani  danych  mogą mieć  firmy  realizujące  na  rzecz  Administratora

zadania, które wymagają dostępu do danych osobowych, jednak wyłącznie po zawarciu

umowy powierzenia danych osobowych.

7. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  jest  konieczne  do  uczestnictwa  w  Kongresie

Chóralistyki Polskiej - Międzyzdroje 2021

8. Dane będą przechowywane przez okres 10 lat.

LEGNICKIE TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE

KRS 0000164633

59-220 LEGNICA, ul. CHOJNOWSKA 2

mailto:iodo@lck.art.pl
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