KARTA ZGŁOSZENIA
XVI Ogólnopolskie „Wręczyckie Jasełka 2018”
– Tradycje Bożonarodzeniowe budujące tożsamość

Nazwa zespołu……………………………………………………………………………………….
Adres ………………………………………………………………………...…. ………………….
Imię i nazwisko osoby przygotowującej zespół……………………………….....………………….
Telefon kontaktowy do opiekuna ……………………………………………......………………….
Jednostka delegująca…………………………………………………………......………………….
Ilość osób biorących udział w spektaklu………………………………………...………………….
Kategoria wiekowa………………………………………………………………………………….
Czas trwania występu (max.30 minut)………………………………………………………………….
Tytuł widowiska………………………………………………………………….………………….
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu: XVI Ogólnopolskie Wręczyckie Jasełka 2018 – Tradycje Bożonarodzeniowe
budujące tożsamość, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj Dz. U. 2016 r. poz. 677). Równocześnie wyrażam zgodę na
wykorzystanie naszego wizerunku przez Organizatorów do celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane
podczas Jasełek mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach. Zrzekam się niniejszym
wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatorów, z tytułu wykorzystywania naszego wizerunku/głosu/
wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu. Oświadczenie ważne jest bezterminowo. Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne.

……………………
Podpis opiekuna zespołu

….……………………….
pieczątka instytucji delegującej
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