Formularz zgłoszeniowy do projektu pn. „Lemowskie konstelacje/instalacje” 1

Dane osoby zgłaszającej chęć udziału w projekcie „Lemowskie konstelacje/instalacje”:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………….........................................................
Szkoła, do której uczęszcza osoba zgłaszająca się: .............................................................
Wiek: ...........................................................................................................................
Adres zamieszkania: ......................................................................................................
Telefon: ........................................................................................................................
e-mail: .........................................................................................................................

Kontakt do rodzica/opiekuna prawnego2:
Imię i nazwisko: ............................................................................................................
Telefon: ........................................................................................................................
e-mail: .........................................................................................................................

W razie zakwalifikowania się do udziału w projekcie „Lemowskie konstelacje/instalacje”
zobowiązuję się do udziału w warsztatach artystycznych (łącznie 45 godzin) i finałowym
widowisku w terminach3:
 08.05.2021 w godz. 11.00-16.00, warsztat teatralno–biblioteczny pn. „Pamiętnik znaleziony
w wannie”, prowadzony przez Betinę Dubiel w Bibliotece Miejskiej w Legionowie;
 15.05.2021 w godz. 11.00-16.00, warsztat plastyczno–rzeźbiarski pn. „Powrót z gwiazd”,
prowadzony przez Grzegorza Wajdę w Bibliotece Miejskiej w Legionowie;
 22.05.2021 w godz.11.00-16.00, warsztat filmowy pn. „Wizja lokalna”, prowadzony przez
Andrzeja Wysockiego w Bibliotece Miejskiej w Legionowie;
 23.05.2021 w godz.11.00-16.00 warsztat tworzenia animacji pn. „Powrót z gwiazd II”,
prowadzony przez Andrzeja Wysockiego w Bibliotece Miejskiej w Legionowie;
 29.05.2021 w godz.11.00-16.00, warsztat dźwiękowy pn. „Summa
prowadzony przez Natalię Tchoń w Bibliotece Miejskiej w Legionowie;

technologiae”,

 19.06.2021 w godz.11.00-17.00, warsztat taneczno–ruchowy pn. „Filozofia przypadku”,
prowadzony przez Janusza Szymańskiego w Bibliotece Miejskiej w Legionowie;

 20.06.2021 w godz.11.00-17.00, warsztat taneczno–ruchowy pn. „Filozofia przypadku”,
prowadzony przez Janusza Szymańskiego na plaży miejskiej w Serocku;
 25.06.2021 w godz.11.00-19.00, warsztat reżysersko–sceniczny pn. „Czas nieutracony”,
prowadzony przez na Betinę Dubiel na plaży miejskiej w Serocku;
 03.07.2021
w
godz.
16.00-23.00,
próba
i
konstelacje/instalacje” na plaży miejskiej w Serocku;

1

pokaz

widowiska

„Lemowskie

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Dotyczy uczestników nieletnich.
3
Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie zapewnia wyżywienie i transport w dniu 3.07.2021 na trasie Legionowo - Serock Legionowo, nie zapewnia transportu w pozostałych terminach.
2

Deklaruję aktywny udział w warsztatach i widowisku m.in. poprzez zapoznanie się z wybranymi
utworami Stanisława Lema, które będą wykorzystywane podczas działań artystycznych.

Chcę wziąć udział w projekcie pn. „Lemowskie konstelacje/instalacje”, ponieważ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
podpis uczestnika/opiekuna
(za uczestnika niepełnoletniego podpisuje się rodzic lub opiekun prawny)

………………………………………………………………………
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO

Ja, ………………………………………………………………..……………………… oświadczam, że:
 wyrażam zgodę na udział w projekcie pn. „Lemowskie konstelacje/instalacje”,
 zapoznałem/am się z informacjami o ochronie danych osobowych w zakładce O NAS:
https://pik.legionowski.pl/m-onas/m-pik/informacja-rodo.html., które rozumiem i w pełni
akceptuję,
 przyjmuję do wiadomości, iż podczas realizacji projektu, o którym mowa wyżej, będą
wykonywane zdjęcia i nagrania filmowe, które będą mogły być wykorzystywane do działań
promocyjnych przez Powiatową Instytucje Kultury w Legionowie i partnerów projektu.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie 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 tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatową Instytucję Kultury
w Legionowie, w celu realizacji projektu pn. „Lemowskie konstelacje/instalacje”.
Zakres danych osobowych, co do których wyrażam zgodę na przetwarzanie: imię i nazwisko,
wizerunek oraz mój adres e-mail.
Zgoda na przetwarzanie i publikowanie wizerunku obejmują takie formy publikacji, jak: strony
internetowe: www.pik.legionowski.pl oraz partnerów, profile na portalach społecznościowych:
www.facebook.com/powiatowa.instytucja.kultury oraz partnerów, gazeta Kurier - Informator
Powiatu Legionowskiego. Równocześnie informujemy, iż zdjęcia i nagrania filmowe mogą być
udostępnione w celu publikacji przez podmioty takie jak: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu, Instytut Książki, gminy powiatu legionowskiego oraz redakcje lokalnych
mediów.

.............................................................................
Data i podpis uczestnika

OŚWIADCZENIE
(opiekuna prawnego dziecka)

Ja, ................................................................................. oświadczam, że:
 wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ..................................................................
w projekcie pn. „Lemowskie konstelacje/instalacje”,
 zapoznałem/am się z informacjami o ochronie danych osobowych w zakładce O NAS:
https://pik.legionowski.pl/m-onas/m-pik/informacja-rodo.html., które rozumiem i w pełni
akceptuję,
 przyjmuję do wiadomości, iż podczas realizacji projektu, o którym mowa wyżej, będą
wykonywane zdjęcia i nagrania filmowe, które będą mogły być wykorzystywane do działań
promocyjnych przez Powiatową Instytucje Kultury w Legionowie i partnerów projektu.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie 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 tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Powiatową
Instytucję

Kultury

w Legionowie,

w

celu

realizacji

projektu

pn.

„Lemowskie

konstelacje/instalacje”.
Zakres danych osobowych, co do których wyrażam zgodę na przetwarzanie: imię i nazwisko
dziecka, wizerunek oraz mój adres e-mail.
Zgoda na przetwarzanie i publikowanie wizerunku dziecka obejmują takie formy publikacji,
jak:

strony

internetowe:

www.pik.legionowski.pl

oraz

partnerów,

profile

na

portalach

społecznościowych: www.facebook.com/powiatowa.instytucja.kultury oraz partnerów, gazeta
Kurier - Informator Powiatu Legionowskiego. Równocześnie informujemy, iż zdjęcia i nagrania
filmowe mogą być udostępnione w celu publikacji przez podmioty takie jak: Ministerstwo
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Instytut Książki, gminy powiatu legionowskiego
oraz redakcje lokalnych mediów.

.............................................................................
Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego

