
FIŞA DE PARTICIPARE 

 

Festival - Concurs Interjudeţean 

al 

Ansamblurilor Folclorice Tradiţionale 

Pe plaiul Tojanului 

 

Paltin, Vrancea, ediţia a LII-a, 28 iulie 2019, ora 12.00 

 

 

 

Ansamblul:___________________________________________________________ 

Localitatea, 

judeţul: ______________________________________________________________ 

 

* Componentele ansamblului cf. Regulamentului : 

 

- solişti vocali şi (sau) instrumentişti (cu instrumente tradiţionale);  

- dansuri populare;  

- grupuri vocale;  

- grupuri instrumentale; 

- obicei tradiţional. 

 

Secţiunea de vârstă (12-18 ani sau peste 18 ani) la care vă 

înscrieţi:_________________________________________ 

 

Nr. total de membri 

ai ansamblului _________________________________________________________ 

 

Instructor al 

ansamblului:___________________________________________________________ 

 

Programul pentru concurs: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________ 

Premii 

obţinute: _____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________ 

 

Instituţia pe care o 

reprezintă:___________________________________________________ 

 

 

 

 

Întocmit_________________________Telefon______________________ 

 

 

 

Obligatoriu! 

 

- copie C.I. a reprezentantului legal al ansamblului participant; 

- tabel cu CNP-uri pentru toţi participanţii ansamblului, cu semnăturile acestora, 

ştampilat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Subsemnatul/ Subsemnata_________________________________________, domiciliat/ă în 

_____________, str.________________________ _, nr. _____, bl. ______, ap. ____, judeţul 

____________________________, identificat cu C.I. seria _______, nr. _______________, 

CNP ____________________ telefon de contact _____________________________, email 

___________________________, 

Declar prin prezenta că sunt de acord cu participarea la Festivalul-Concurs al 

Ansamblurilor Folclorice Tradiţionale Pe Plaiul Tojanului, organizat de Centrul Cultural 

Vrancea, în data de 28 iulie 2019. 

Totodata, imi exprim in mod expres si neechivoc acordul privind prelucrarea 

urmatoarelor date cu caracter personal, dar fara limitare: nume si prenume, varsta, telefon, adresa 

e-mail, imagine, etc., denumite in continuare ”Datele”, de catre Organizator (si orice succesor 

legal al acesteia), precum si de catre un alt operator imputernicit de Organizator, prin mijloace 

automatizate si/sau manuale, pe intreaga durata necesara realizarii scopurilor Concursului. 

”Datele” vor fi utilizate în următoarele scopuri, dar fără limitare: organizarea și desfășurarea 

Concursului și acordarea premiilor căștigătorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale 

câștigătorilor în scopuri promoționale și publicitare în legătură cu selecția și anunțarea 

câștigătorilor, transmiterea de comunicări cum ar fi invitatii de a participa la concursuri, plata 

impozitelor și a contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competente, 

publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate; soluționarea oricăror plângeri în 

legătură cu organizarea și desfășurarea Concursului și acordarea premiilor; activități de arhivare, 

dacă sunt cerute de legislație, înscriere concurs, publicare pe pagina web si pe pagina de 

facebook a organizatorului filmarea concursului si a imaginilor din timpul concursului, etc. 

Prin comunicarea datelor cu caracter personal, câștigătorii Concursului își exprima 

acordul expres și neechivoc ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a 

Organizatorului în vederea oferirii premiilor. 

Declar ca am fost informat/informata cu privire la drepturile ce sunt recunoscute prin 

Regulamentul General pentru Protecția Datelor nr. 679/2016, inclusiv, dar fara limitare, la 

dreptul de acces si interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii 

individuale si dreptul de a se adresa justitiei, dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau 

completarea datelor incomplete, dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și 

transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori, dreptul de a 

solicita restricționarea prelucrării datelor, dreptul de a primi datele personale cu privire la 

persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita 

transmiterea acestor date către un alt operator, dreptul de a se opune prelucrării datelor cu 



intenția de a înceta prelucrarea, dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea 

opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământ (Retragerea nu va afecta 

legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere). 

Prin inscrierea și participarea la acest concurs declar ca am citit cu atentie Regulamentul, 

inteleg si sunt de acord cu prevederile lui si cu toate celelalte informatii de pe website-ul 

Organizatorului si de desfasurare al concursului, precum declar ca inteleg si sunt de acord cu 

faptul ca orice solicitare care vine in contradictie sau contravine Regulamentului nu va fi luata in 

considerare. Necitirea cu atentie a Regulamentului nu poate fi interpretata de mine ca fiind lipsa 

de informatie, recomandari, reguli si conduite din partea organizatorului, inteleg acest lucru si 

accept ca sunt direct responsabil pentru eventualele neplaceri cauzate de necunoasterea 

Regulamentului, inainte, in timpul si dupa Concurs. 

Subsemnatul, declar ca am citit si am inteles in totalitate aceasta declaratie, prin urmare 

accept sa o semneze din propria vointa/initiativa. 

 

 

Data: Semnatura: 


