
KARTA ZGŁOSZENIA 
VIII  FESTIWAL MŁODEGO AKTORA  - KĘTY 2019

Regionalny Turniej Interpretacji Bajki i Baśni 

Imię i nazwisko uczestnika ...............................................................................................................................

Klasa i szkoła/placówka kulturalna ..................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
Nauczyciel / instruktor przygotowujący do występu (tel.kontaktowy/e-mail)

...........................................................................................................................................................................

Tytuł prezentacji ...............................................................................................................................................

Autor tekstu ...................................................................................   Czas trwania prezentacji ........................

Uwagi/potrzeby 
techniczne ............................................................................................................................................................
...............
Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do Domu Kultury w Kętach (pok.nr 4) do 01.03.2019r.
(Dom Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2a, poczta@domkultury.kety.pl)

                                                                                                                                                                     
…............................                           ….............….........................................................................
miejscowość, data                                                                      Podpis instruktora/nauczyciela                 

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

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika
VIII Festiwalu Młodego Aktora – Kęty 2019

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Kultury w Kętach z siedzibą przy ul. Żwirki Wigury
2A, 32-650 Kęty, jako administratora zgodnie z Rozporządzeniem 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) danych osobowych mojego dziecka -………………….…………….…. takich jak: imię i nazwisko, 
wiek, klasa i nazwa szkoły, numer telefonu, adres e-mail, w celu udziału w VIII Festiwalu Młodego Aktora – Kęty 
2019.

 ……………………. ………………………………………………………………
Miejscowość, data  (czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów uczestnika)

Ja, niżej podpisany/-a wyrażam zgodę na bezterminowe, publiczne, nieodpłatne wykorzystanie przez Administratora, 
tj. Dom Kultury w Kętach z siedzibą przy ul. Żwirki Wigury 2A, 32-650 Kęty, wizerunku mojego dziecka 
zgłoszonego do VIII Festiwalu Młodego Aktora – Kęty 2019, w celach opisanych w regulaminie dostępnym na stronie
www.domkultury.kety.pl oraz www.facebook.com/DomKulturywKetach.
Zgoda obejmuje takie formy i miejsca publikacji jak: InfoKęty, Kęczanin, beskidzka24, Fakty Oświęcim, 
mamNewsa.pl. Równocześnie informujemy, iż zdjęcia mogą być przekazywane do instytucji takich jak: InfoKęty, 
Kęczanin, beskidzka24, Fakty Oświęcim, mamNewsa.pl.
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich dóbr osobistych zgodnie z 
art. 24 Kodeksu Cywilnego ani innych praw.
Niniejszym oświadczam również, że zgodę wyraziłam/em dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, o 
przysługujących mi prawach wymienionych w „Klauzuli informacyjnej” zawartej w regulaminie konkursu.
Zapoznałam/em się z regulaminem i w pełni go rozumiem oraz akceptuję. 

……………………. ………………………………………………………………
Miejscowość, data  (czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów uczestnika)

mailto:poczta@domkultury.kety.pl
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