
XVIWOJEWÓDZKI 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

• kartę należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI

 

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

 

2. Instytucja delegująca: ………………………………………………………………………………………………………………………….

 

3. Instruktor/opiekun: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

4. Tytuł przedstawienia: …………………………………………………………………………………………………………………………..

 

5. Kategoria wiekowa: ………………………………………………………………………………………………………………………

 

6. Kategoria zespołów: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 

7. Ilość osób w zespole: ……………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

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

                Pieczątka instytucji delegującej                                                                                             

 

 

 

 

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ

„Dionizjada” 

 

KARTA ZGŁOSZENIA – 22 marca 2019 r. 

artę należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI 

: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Instruktor/opiekun: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Tytuł przedstawienia: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Kategoria wiekowa: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kategoria zespołów: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Ilość osób w zespole: ……………………………………………………………………………………………………………………………

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

Pieczątka instytucji delegującej                                                                                              Podpis instruktora/opiekuna 

 

 

 

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ 

: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Instruktor/opiekun: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tytuł przedstawienia: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kategoria wiekowa: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kategoria zespołów: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ilość osób w zespole: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 



 

 

 

 

 

 
         OŚWIADCZENIE /obowiązkowo/ 

 
 

 
(Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (zwane w skrócie RODO). 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych mojego dziecka  
(imię i nazwisko) 
 

…………………………………………………………………………………….. 
Na potrzeby organizacji XVI Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Teatralnej „Dionizjada”, której  

organizatorem jest Ośrodek Kultury w Byczynie. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału 
w Konkursie. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury w Byczynie z siedzibą przy ul. Borkowskiej 
1. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów 
prawa lub na podstawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę. 
 
 
        Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, 

w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art.81 ust. 1 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 

631 z póź. zm.). 
 
 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych 
osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika Konkursu w publikacji na stronach 

internetowych Ośrodka Kultury w Byczynie, Gminy Byczyna oraz na łamach czasopism lokalnych. Niniejsza zgoda 
nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.   

 

 
 

 
 

 
                                                                            ………………………………………… 

                                                                              /podpis rodzica lub prawnego opiekuna/ 

 
 


