
                           
 

 
 
Projekt wspófinansowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego w ramach stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla 
osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem  kultury oraz opieką nad zabytkami – „Marszałkowskie Talenty”. 

Warsztaty wokalno-kreatywne „Kukułeczka kuka” 2022 

 

Miejsce 
Radio Opole, Studio M im. SBB, Ul. Strzelców Bytomskich 8, Opole 
 
Termin 
30.11.2022 r., od g.18:00 do g.20:00 
 
Cel 
Celem warsztatów jest popularyzacja działań edukacyjno-animacyjnych, stymulujących 
kreatywność umożliwiających rozwijanie zdolności wokalno-kreatywnych w oparciu o pieśni 
śląska opolskiego w nowoczesnym ujęciu. 
 
Tematyka 
Warsztaty oparte są na autorskim programie i materiałach dydaktycznych powstałych                                
w ramach stypendium: „Przygotowanie autorskiego programu i materiałów dydaktycznych 
„Warsztatów wokalno-kreatywnych „Kukułeczka kuka”.  Program został stworzony na 
podstawie  połączenia przez prowadzącą  podejścia pedagogicznego z zakresu pedagogiki 
zabawy i pedagogiki kreatywnej, doświadczenia wokalnego oraz innowacyjnego podejścia do 
pieśni ludowych. Dzięki temu w sposób innowacyjny i twórczy uczestnicy takiego programu 
rozwiną swoje zdolności, a także zwiększą swoją wiedzę z zakresu wokalistyki, opolskiej 
tradycji i kultury. 
 
Organizator 
Żaneta Plotnik-Krumpietz, Radio Opole (jako partner) 
 
Uczestnicy 
Warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 lat do 15 lat 
 
Zgłoszenie 
Skan wypełnionej karty zgłoszenia dostępnej w załączniku należy wysłać do 29.11.2022 r. na 
adres: koncert.zanetaplotnik@gmail.com. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. Potwierdzenie udziału w warsztatach zostanie przesłanie e-mailem.  W dniu 
warsztatów prosimy przynieść oryginalną kartę zgłoszenia z podpisem.  
 
Koszt 
Warsztaty są bezpłatne.  
 
Kontakt 
E-mail: koncert.zanetaplotnik@gmail.com, tel. +48 507 532 578 – Żaneta Plotnik-Krumpietz 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

Warsztaty wokalno-kreatywne „Kukułeczka kuka” 2022 

 
Imię i nazwisko uczestnika 
 

 
 

Imię i nazwisko prawnego opiekuna uczestnika  

Wiek uczestnika  

Adres e-mail prawnego opiekuna uczestnika  

Numer telefonu prawnego opiekuna uczestnika  

 

Oświadczenie 

 

 Wyrażam zgodę na udział .........................................................................(imię i nazwisko uczestnika)    

w warsztatach wokalno-kreatywny „Kukułeczka-kuka” odbywających się w studiu M im. SBB w Radiu 

Opole prowadzonych przez Żanetę Plotnik-Krumpietz. Oświadczam, że uczestnik warsztatów jest 

objęty ubezpieczeniem we własnym zakresie na czas warsztatów. Oświadczam,  że na podstawie art. 

81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (t. j Dz. U.2021, poz. 

1062 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę ̨ na rejestrowanie wizerunku podczas warsztatów 

organizowanych przez Radio Opole i Żanetę Plotnik-Krumpietz oraz wykorzystanie tego wizerunku 

poprzez umieszczanie zdjęć w publikacji edukacyjnej wydanej przez Żanetę Plotnik-Krumpietz, a także 

na stronach internetowych, profilach społecznościowych w celach informacji, promocji i dokumentacji 

wydarzenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1- (zwanym dalej RODO) oraz ustawy 

z dnia 10.05.2018 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781) - wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych uczestnika warsztatów przez Radio 

Opole i Żanetę Plotnik-Krumpietz w ramach warsztatów wokalno-kreatywnych „Kukułeczka kuka”. 

 

 

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

Data i miejsce                                                                                           Podpis prawnego opiekuna uczestnika warsztatów             

 


