GMINNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
„PIKuś” 2021
W RAMACH ZADANIA „PIKtoGRAmy”
ELIMINACJE GMINNE - ŁAPY
KARTA ZGŁOSZENIA – FORUM TEATRÓW AMATORSKICH
1. Nazwa teatru/zespołu/grupy: ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
2. Instytucja patronująca:
………………………………………………………………………………………..
3. Ilość osób w zespole: ………………………………………………………………...
4. Kategoria wiekowa: (proszę zaznaczyć )
Teatry przedszkolne (przedszkola)
Teatry szkolne (szkoły podstawowe)
Teatry młodzieżowe (szkoły średnie)
5. Forma Teatralna:
Teatr żywego planu
inscenizacje tekstów literackich
małe formy dramatyczne
widowiska słowno-muzyczne
spektakl piosenki i ruchu
inne – jakie? ……………………………………………………………….
Teatr lalek:
teatr kukiełkowy
cieni
pacynek
inne – jakie? …………………………………………………………………….
Inny rodzaj teatru (jaki?):
……………………………………………………………………….……………

6. Tytuł przedstawienia:
………………………………………………………………………................................
7. Autor inspiracji:
………………………………………………………………………................................
8. Autor scenariusza:
……………………………………………………………………….................................
9. Opiekun/reżyser grupy:
……………………………………………………………………….................................
10. Rider techniczny:
……………………………………………………………………….................................
……………………………………………………………………….................................
……………………………………………………………………….................................
……………………………………………………………………….................................
……………………………………………………………………….................................
……………………………………………………………………….................................
……………………………………………………………………….................................
Dane osoby upoważnionej do reprezentowania zespołu:
Imię i nazwisko.......................................................................................................................................
Adres.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
telefon.....................................................................................................................................................
E-mail: ...................................................................................................................................................
Załącznik: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych uczestników.
................................................................................................................................................................
(miejscowość i data)

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania zespołu)

GMINNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
„PIKuś” 2021
W RAMACH ZADANIA „PIKtoGRAmy”
ELIMINACJE GMINNE - ŁAPY
Forum Teatrów Amatorskich – Uczestnicy
Nazwa zespołu: ......................................................................................................................
My, niżej podpisani rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczestniczących w Przeglądzie,
wyrażamy zgodę na odbiór przyznanej w Przeglądzie nagrody rzeczowej na rzecz
zespołu, przez osobę upoważnioną do reprezentowania zespołu, wskazanej w karcie
zgłoszenia.
Lp

Imię i nazwisko uczestnika

Czytelny podpis rodzica/opiekuna
prawnego uczestnika

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

............................................................................................................................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania zespołu)

OŚWIADCZENIA I ZGODY OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA
ZESPOŁU
1. Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Przeglądu i akceptuję jego treść.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia,
TAK nazwiska
NIE i adresu poczty elektronicznej przez Dom Kultury w Łapach w celu
poinformowania mnie o kolejnych edycjach Gminnego Przeglądu Twórczości
Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś”, za pośrednictwem wiadomości e-mail.
Udzielenie tej zgody nie jest konieczne do udziału w Przeglądzie

………………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania zespołu)

Poniższe zgody są dobrowolne, ale ich udzielenie jest konieczne do udziału w Przeglądzie
3. Wyrażam zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na przetwarzanie przez
TAK Administratora
NIE
– Dom Kultury w Łapach podanych w karcie zgłoszenia danych
osobowych w celach związanych z udziałem w zadaniu „PIKtoGRAmy”, w tym
umożliwienia udziału w Przeglądzie, wyłonienia zwycięzcy, promocji Przeglądu.
4. Wyrażam zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na przetwarzanie
TAK 4.02.1994
NIE
mojego wizerunku poprzez jego rozpowszechnianie (publikację) przez Dom
Kultury w Łapach , w celach związanych z zadaniem „PIKtoGRAmy” oraz jego
promocją.
Niniejsze zezwolenie dotyczące wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i filmów z
Gminnego Przeglądu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś” 2021 w ramach
zadania „PIKtoGRAmy”:
 jest nieodpłatne, nie jest ograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie;
 obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium, w
tym do umieszczania wizerunku na stronach internetowych Domu Kultury w
Łapach oraz na portalach społecznościowych, na których Dom Kultury posiada
konto.
 Obejmuje przygotowanie, wydruk i publiczne rozpowszechnianie przez
Organizatora informacji o zadaniu „PIKtoGRAmy” i materiałów promocyjnych
z wykorzystaniem zdjęć;
 Obejmuje wykorzystanie i publikację w zapowiedziach dotyczących zadania
„PIKtoGRAmy” we wszelkich mediach oraz dla celów promocyjnych na stronie
internetowej Organizatora i w mediach społecznościowych, na których
Organizator ma konto;
 Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania obrazu, utrwalania, obróbki, kadrowania i kompozycji,
powielania, a także obejmuje nieodpłatne i bezterminowe zezwolenie na
dokonywanie przez Organizatora opracowania zdjęć/filmów, wraz z prawem
korzystania i rozpowszechniania takiego opracowania; bez obowiązku akceptacji
produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za
nieetyczne.
Niniejsze zgody mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej samej
formie, w jakiej zostały wyrażone. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
…………………………………………
(data i czytelny podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania zespołu)

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
zwanego dalej RODO
1.

Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach, zwany dalej DK, ul. Matejki 19, 18-100
Łapy, NIP: 9660573936, REGON 000645553, tel. 85 715-23-00, sekretariat@dklapy.pl, www.dklapy.pl.
2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@dklapy.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. uczestnictwa w Gminnym Przeglądzie Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś” 2021 w ramach
zadania „PIKtoGRAmy”, oraz promocji Gminnego Przeglądu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej
„PIKuś”
2021
w
ramach
zadania
„PIKtoGRAmy”:
w zakresie wizerunku - na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może być wycofana w
dowolnym momencie;
b. poinformowania o kolejnych edycjach Gminnego Przeglądu Twórczości Dziecięcej
i Młodzieżowej „PIKuś” – na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda może być wycofana w
dowolnym momencie.
c. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych prawem podatkowym,
rachunkowością (dotyczy zwycięzców) oraz z archiwizacją.
1. Dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wizerunek
będzie publikowany na stronach internetowych DK oraz na portalach społecznościowych, na których DK
posiada konto, innych mediach wskazanych w treści zgody. Ponadto w zakresie stanowiącym informację
publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP DK.
Dane mogą być także powierzone podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia.
2. Dane osobowe będą przetwarzane do dnia zakończenia zadania lub do momentu odwołania zgody. Dane
osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - będą przechowywane przez okres
wynikający z przepisów prawa.
3. Przysługuje Pani/Panu Pani/Panu prawo do:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym
prawo do uzyskania kopii danych;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17
RODO,
4. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w
art. 18 RODO,
5. prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach
określonych w art. 20 RODO,
6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych osobowych
które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo
w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. W przypadku chęci cofnięcia zgody możesz nas o tym poinformować poprzez przesłanie
wiadomości na adres iod@dklapy.pl
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Gminnym Przeglądzie Twórczości
Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś” 2021 w ramach zadania „PIKtoGRAmy”. Konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Gminnym Przeglądzie Twórczości Dziecięcej
i Młodzieżowej „PIKuś” 2021 w ramach zadania „PIKtoGRAmy”
2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o
którym mowa w art. 22.
Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią ww. Informacji Administratora w zakresie RODO.
.........................................................
(miejscowość i data)

...................................................................
(czytelny podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania zespołu)

