
 KARTA ZGŁOSZENIA 

na Konkurs Teatrów Obcojęzycznych „ Na Scenę!” 2016 
 
1. Nazwa zespołu  .....................................................................................................................................  
  ..........................................................................................................................................................  
2. Instytucja patronująca  ..........................................................................................................................  
         ..........................................................................................................................................................  
3. Tytuł spektaklu - oryginalny i w języku polskim  ....................................................................................  
 …..……….… .....................................................................................................................................  

a) autor ………………………………………………………………………………………………………………. 

b) reżyseria ………………………………………………………………………………………………………….. 

c) scenariusz …………………….………………………………………………………………………………….. 

d) czas trwania spektaklu ………………………………………………………………………………………….. 

4. Imię i nazwisko opiekuna zespołu  …………………………………………………………………………….. 

    telefon do instytucji patronującej  ........................................................................................................... 

    telefon do opiekuna  .................................................................................................................... 

5. Forma przedstawienia: teatr dramatyczny, teatr poezji, kabaret /właściwą formę proszę podkreślić/.  

6. Liczba i wiek uczestników  ....................................................................................................................  

7. Wymogi techniczne (oświetlenie standardowe dla wszystkich grup teatralnych) 

  ..........................................................................................................................................................  
  ..........................................................................................................................................................  
8. Streszczenie utworu (niezbędne przy zapowiedzi przedstawienia) 

  ..........................................................................................................................................................  
  ..........................................................................................................................................................  
  ..........................................................................................................................................................  
  ..........................................................................................................................................................  
  ..........................................................................................................................................................  
 
  
  ......................................................... 
  (czytelny podpis osoby zgłaszającej) 

 
 

OŚWIADCZENIA 
    Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych moich/uczestnika będącego pod moją opieką prawną w bazie 
danych Tarnobrzeskiego Domu Kultury z siedzibą: ul Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg oraz ich przetwarzanie w 
celu niezbędnym dla  realizowanych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że moje/uczestnika, 
będącego pod moją opieką prawną dane podaję dobrowolnie iż, zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana 
o nazwie i siedzibie administratora danych, celu  ich zbierania, a także o prawie dostępu do treści swoich danych oraz 
ich poprawiania. 

  Klauzula informacyjna 
   Dyrektor Tarnobrzeskiego Domu Kultury, jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tj. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101,poz. 926 z późn. zm) przetwarza 
powyższe dane osobowe realizując ustawowe i statutowe cele, zapewniając im pełną ochronę przez zastosowanie 
technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wynikających z przepisów prawa. Osobie, której dane 
dotyczą , przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.     
   przekreślić w przypadku braku zgody. 
Posiadam zgodę od osób i ich opiekunów prawnych na wykorzystanie  wizerunku w w/w konkursie 
oraz jego rozpowszechnianie w ramach konkursu. 

           

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

Podpis składającego oświadczenie 




