VIII Festiwal Małych Form Artystycznych
KARTA ZGŁOSZENIA
PROSIMY O WYPEŁNIENIE CZYTELNIE WSZYTSKICH PÓL!

1. Nazwa zespołu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Adres szkoły/instytucji, nr tel.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Kategoria (proszę zaznaczyć):
1) szkoły podstawowe klasy 1-3
2) szkoły podstawowe klasy 4-7
3) klasy gimnazjalne 2-3
4) szkoły ponadgimnazjalne
5) placówki wychowania pozaszkolnego, instytucje kultury, stowarzyszenia,
a) dzieci
b) dorośli
6) BEZ BARIER
a) dzieci
b) dorośli
7) taneczna
8) teatr profesjonalny ale niezawodowy

4. Tytuł spektaklu, autor, reżyser, dokładny czas trwania spektaklu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Potrzeby techniczne
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Obsada spektaklu (imię i nazwisko oraz wykonywana rola):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Czas montażu na scenie
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Liczba osób w zespole
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Termin oraz miejsce prezentacji spektaklu (Regulamin, pkt. 10):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. Imię i nazwisko opiekuna/opiekunów, nr tel., adres mailowy.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Chorzowskie Centrum Kultury z siedzibą w Chorzowie.
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 41-500 Chorzów.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Radosław Springer, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane ze współpracą z Chorzowskim Centrum
Kultury na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
4) Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody nie dłuższym niż 5 lat.
5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
6) Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia
danych.
7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Publikacja danych i wizerunków uczestników:
Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów organizacyjnych Chorzowskiego Centrum Kultury oraz zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji
prezentacji dowolną techniką zapisu i na publikację wizerunku (zdjęć i nagrań wykonanych podczas imprezy) do
celów edukacyjnych i popularyzatorskich, w materiałach promocyjnych, prasie, na stronie internetowej ChCK
oraz na profilach społecznościowych Facebook instytucji.

…………………………
Pieczęć placówki

……………………………
Podpis Dyrektora

