
Karta zgłoszeniowa  
(proszę wypełnić na komputerze)  
 
 
 
Ubiegamy się o stypendium Fundacji Jütting w zakresie muzyki popularnej i oświadczamy, że akceptujemy zasady konkursu: 
 

Nazwisko Imię Data 
urodzenia 

Instrument/Wokal Narodowość Unterschrift/ Podpis 

      

      

      

      

      

 
Gatunek: ………………………………………………………………………………………………  
Nazwa zespołu wzgl. pseudonim solisty: ……………………………………………….. 
 
Dane kontaktowe (w przypadku zespołu wystarczą dane osoby kontaktowej) 
Adres: …………………………………………………………………………………………… 
Telefon: ………………………………………………………………………………………………  
email: ………………………………………………………………………………………………  
 
Wniosek powinien zawierać:  
- DVD i protokół nagrania  
- Klauzula o ochronie danych osobowych 
- Opinia nauczyciela przedmiotu wiodącego lub referencje 
-  Biografia artystyczna  
-  Kopia dowodu osobistego oraz ewentualnie kopia legitymacji studenckiej 
 
 

 



Protokół nagrania  
(proszę wypełnić na komputerze)  
 
Nazwa zespołu lub solisty: ……………………………………………………………………………… 
CD / DVD: bez zabezpieczeń przed kopiowaniem  
 
Ścieżka Kompozytor(zy) Tytuł Czas trwania Data nagrania Edytowany: tak/nie 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

 
Wydruki tekstów znajdują się w załączniku do niniejszego protokołu nagrania  



 

Zgoda na publikację wizerunku(ów) 
 

Wyrażam zgodę na wykonanie podczas wydarzeń muzycznych zdjęć i nagrań wideo przedstawiających moją osobę oraz służących prezentacji 
podmiotów nagrodzonych oraz ich publikację za pośrednictwem następujących mediów:  

• Strona internetowa fundacji  

• Portale eventowe 

• Publikacje prasowe (np. Volksstimme, Altmarkzeitung)  
 

Zostałem/am pouczony/a, że zdjęcia i nagrania wideo przedstawiające moją osobę w przypadku publikacji w internecie lub mediach 
społecznościowych będą dostępne na całym świecie. Dalsze użycie i/lub przetworzenie przez osoby trzecie nie może zostać wykluczone. O ile 
zgoda nie zostanie odwołana, to obowiązuje ona bezterminowo. Zgoda może zostać odwołana i odnosi się do przyszłości. Odwołanie zgody 
wymaga formy pisemnej (listownie lub mailowo) i winno zostać skierowane pod adres fundacji.  
Pełne skasowanie opublikowanych zdjęć i nagrań wideo nie może zostać zagwarantowane przez Fundację Hansa i Eugenii Jütting, ponieważ np. 
inne portale internetowe mogły skopiować i przetworzyć przedmiotowe zdjęcia i nagrania wideo. Fundacja nie odpowiada za rodzaj i formę 
wykorzystania materiałów przez osoby trzecie, np. pobranie zdjęć i nagrań wideo oraz ich późniejsze wykorzystanie i przetworzenie.  
Ponadto zostałem/am pouczony/a, że mimo odwołania zgody, zdjęcia i nagrania wideo przedstawiające moją osobę w ramach udziału w 
publicznych wydarzeniach fundacji mogą być sporządzane i wykorzystywane w ramach działań PR fundacji.  
 
Odwołanie zgody należy złożyć do:  
Hans und Eugenia Jütting-Stiftung, Geschäftsstelle, Schadewachten 48, 39576 Stendal kontakt@juettingstiftung.de  
 

Podpisy wszystkich wnioskodawców 
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