
Додаток №1 

до Положення  

 

 

 

Заявка на участь у Національному відбірковому конкурсі виконавців 

дитячої пісні "Євробачення-2015" 
 

 

Виконавець (соліст) 

 

Сценічне ім’я__________________________________________________________________ 

 

Прізвище_____________________________________________________________________ 

 

Ім’я, по батькові_______________________________________________________________ 

 

Дата народження: 

 

Число________місяць__________рік_________ 

 

Музична освіта________________________________________________________________ 

 

Контактні дані батьків: 

 

П.І.Б. одного з батьків__________________________________________________________ 

 

Адреса:  

поштовий індекс____________область______________________________________ 

 

Місто/селище ____________________вул._________________№ будинку/квартири______ 

 

Телефон__________________________________ 

 

 

 

 

 
Заявники в особі батьків (опікунів) як суб'єкти персональних даних, підписуючи цю Заявку, добровільно 

надають НТКУ згоду на обробку персональних даних своїх та своєї дитини. Своєю згодою Заявник 

підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, визначені 

Законом України "Про захист персональних даних", та про мету обробки внесених у заявку персональних 

даних. Метою обробки персональних даних є забезпечення цивільних відносин між НТКУ та Заявником у 

рамках участі в Національному відбірковому конкурсі виконавців дитячої пісні "Євробачення-2015".  

Зміст прав як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" 

йому відомий і зрозумілий. Терміни, які містяться в цьому пункті, застосовуються в значенні, викладеному в 

Законі України "Про захист персональних даних". 

 

 

 

Дата заповнення_______________________________Підпис батьків____________________ 

 

 



Додаток №2 

до Положення  

 

 

Гарантії авторського права на музику і текст Пісні, що подається на 

Національний відбірковий конкурс виконавців дитячої пісні 

"Євробачення-2015" 
 

 

 

 

Назва пісні__________________________________________________________________ 

 

 

Автор музики: 

 

Прізвище_____________________________________________________________________ 

 

Ім’я, по батькові_______________________________________________________________ 

 

Дата народження: 

 

Число________місяць__________рік___________ 

 

Музична освіта________________________________________________________________ 

 

Контактні дані батьків: 

 

П.І.Б. одного з батьків__________________________________________________________ 

 

Адреса: 

поштовий індекс____________область______________________________________ 

 

Місто/селище____________________вул.___________________№будинку/квартири______ 

 

Телефон____________________________________ 

 

 

 
Заявники в особі батьків (опікунів) як суб'єкти персональних даних, підписуючи цю Заявку, добровільно 

надають НТКУ згоду на обробку персональних даних своїх та своєї дитини. Своєю згодою Заявник 

підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, визначені 

Законом України "Про захист персональних даних", та про мету обробки внесених у заявку персональних 

даних. Метою обробки персональних даних є забезпечення цивільних відносин між НТКУ та Заявником у 

рамках участі в Національному відбірковому конкурсі виконавців дитячої пісні "Євробачення-2015".  

Зміст прав як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" 

йому відомий і зрозумілий. Терміни, які містяться в цьому пункті, застосовуються в значенні, викладеному в 

Законі України "Про захист персональних даних". 

 

 

Дата заповнення _______________________________Підпис батьків___________________ 

 

 



Автор слів: 

 

Прізвище_____________________________________________________________________ 

 

Ім’я, по батькові_______________________________________________________________ 

 

Дата народження: 

 

Число________місяць__________рік_______________ 

 

Музична освіта________________________________________________________________ 

 

Контактні дані батьків: 

 

П.І.Б. одного з батьків__________________________________________________________ 

 

Адреса:поштовий індекс____________область______________________________________ 

 

Місто/селище____________________вул.__________________№ будинку/квартири______ 

 

Телефон_________________________________________ 

 

 

 

Дата заповнення______________________________Підпис батьків____________________ 

 

 

Дана інформація є конфіденційною. 

 

 

Усі питання щодо узгодження авторських прав є обов’язком Конкурсантів. Батьки 

Конкурсанта гарантують, що твір є оригінальним, ніколи не випускався для комерційного 

використання та є творчим доробком молодого(их) автора(ів). 

 

Це оголошення є офіційним дозволом для трансляцій поданих матеріалів організаторами 

Конкурсу з презентаційною метою на телеканалах і радіоканалах України чи інших країн. 

 

 
Заявники в особі батьків (опікунів) як суб'єкти персональних даних, підписуючи цю Заявку, добровільно 

надають НТКУ згоду на обробку персональних даних своїх та своєї дитини. Своєю згодою Заявник 

підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, визначені 

Законом України "Про захист персональних даних", та про мету обробки внесених у заявку персональних 

даних. Метою обробки персональних даних є забезпечення цивільних відносин між НТКУ та Заявником у 

рамках участі в Національному відбірковому конкурсі виконавців дитячої пісні "Євробачення-2015".  

Зміст прав як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" 

йому відомий і зрозумілий. Терміни, які містяться в цьому пункті, застосовуються в значенні, викладеному в 

Законі України "Про захист персональних даних". 

 

 

 

Дата____________________Підпис батьків________________________________________ 

 

 


