KARTA ZGŁOSZENIA
Lato w teatrze+
„CZŁOWIEK - MASZYNA”
15.07 – 28.07.2019r., Stepnica, Szczecin
KARTĘ ZGŁOSZENIA należy wypełnić DRUKOWANYMI literami
Imię i nazwisko uczestnika

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Kontakt do
rodzica/
opiekuna
prawnego

Telefon 
Mail 

Proszę scharakteryzować swoje dotychczasowe doświadczenie związane z praca artystyczną (np.: przynależność
do zespołów artystycznych, udział w warsztatach):
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………….…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….…………………………………………..
Jakie masz oczekiwania wobec udziału w projekcie?
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………..
Co Ciebie interesuje w tego typu pracy artystycznej? Co możesz zaoferować innym uczestnikom projektu?
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………..

Zapoznałem/łam się z regulaminem uczestnictwa

……………..…….……….
miejscowość

…………………………………
(czytelny podpis uczestnika i opiekuna prawnego)

…………………..
data

…………………………
podpis uczestnika

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA
NA UDZIAŁ NIELETNIEGO UCZESTNIKA
W RAMACH PROJEKTU
LATO W TEATRZE+ „CZŁOWIEK - MASZYNA”

Ja, niżej podpisana/y
.................................................................................................,
legitymujący się dowodem tożsamości (seria, numer)………………………………………,
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego
................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego)

na udział w projekcie realizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy oraz Ośrodek Teatralny Kana. Działanie
odbywa się w ramach Programu „Lato w teatrze+” Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego finansowanego z
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
KLAUZULA ZGODY W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W STEPNICY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych w zakresie obejmującym następujące
dane: osobowe, w tym wizerunku przez Administratora Danych, którym jest Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy, ul
Portowa 7, 72-112 Stepnica, dalej jako „GOK”, w celu należytego wykonywania zadań statutowych w ramach realizacji
projektu pn. „CZŁOWIEK - MASZYNA”, w programie Lato w Teatrze + Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego, w
szczególności w celach promocyjnych, ewidencyjnych, administracyjnych, zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 lit. a)
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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Zgodę obejmuje nieodpłatne prawo wielokrotnego wykorzystywania zdjęć oraz nagrań video z wizerunkiem
uczestnika projektu przez Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy, Teatr w Krzywym Zwierciadle oraz Ośrodek Teatralny
Kana bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.

…………………………..
Miejscowość, data

…………………………………………………
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie/opiekuna

