
XXIV  ZAMKOWE  SPOTKANIA  TEATRALNE  -  karta zgłoszenia uczestnictwa 
 

 

 

Nazwa zespołu teatralnego ................................................................................................... ..................................... 

 

Ilość osób w Zespole............................................................................................................................ ...................... 

 

Imię i nazwisko instruktora ............................................................................... ........................................................ 

tel. nr ................................ w godz.................................................email:....................... ........................................... 

 

Instytucja delegująca.................................................................................................................................................. 

 

Adres do korespondencji............................................................................................. ............................................... 

tel. fax nr ................................................................e-mail:..............…….................................................................  

 

Po zapoznaniu się z regulaminem zgłaszam zespół do udziału w kategorii : /podkreśl/ 

1. teatr lalkowy 1. szkoła podstawowa 

2. teatr żywego planu 2. gimnazjum 

3. teatr uliczny 3. szkoła średnia 

4. teatr wyk. tech. animacji    

 

Repertuar przygotowany na Spotkania, reżyseria, scenografia, oprac.muzyczne ......................................................  

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

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

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

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

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

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

 

Dotychczasowy dorobek artystyczny.............................................................. ............................................................ 

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

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

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

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

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

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

 

Czas trwania spektaklu ............................................ czas przygotowania ...................................... ........................... 

( montaż i demontaż sceny nie może przekraczać 20 min.) 

 

Miejsce prezentacji : scena kameralna    dziedziniec zamkowy (podkreśl) 

 

Potrzeby techniczne, nagłośnienie, światło, rekwizyty itp.: ................................................................. ...................... 

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

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

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

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

 

           verte 

 

 

 

 



Obsada spektaklu : 

 

Lp. Imię i nazwisko Odtwarzana postać Wiek 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Rezerwacja wyżywienia:  

23 maja -   obiad / 15 zł /.............. osób;   

24 maja -   obiad ................osób ;  

 

Rezerwacja noclegów - 25 zł doba / grupy zorganizowane powyżej 20 os. 22.50, pokoje wieloosobowe / 

23/24 maja .............................. 

24/25 maja .............................. 

           

Dane do faktury VAT 

Nazwa instytucji ........................................................................................................................................................ 

ulica .......................................................... kod poczt....................miejscowość ................... .................................... 

NIP ................................................... nr konta bankowego.................... .................................................................... 

 

Przetwarzanie danych: 

 

1. Uczestnik Zamkowych Spotkań Teatralnych o laur ZŁOTEGO GARGULCA wyraża zgodę 

przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych  – imię, nazwisko, nazwa grupy, dane instytucji 

delegującej – na potrzeby związane z przeprowadzeniem Spotkań a także na publikację wizerunku  

i danych w celach informacyjnych, księgowych i promocyjnych związanych z organizacją Spotkań.  

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek (ul. 

Sowińskiego 2, 26-500 Szydłowiec, telefon kontaktowy:  48 617 10 29) 

 

 

verte 



3.  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora.  

7. Osoba/ grupa, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z 

naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych 

jest niemożność uczestniczenia w Zamkowych Spotkaniach Teatralnych o laur ZŁOTEGO 

GARULCA. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

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

        miejscowość , data               podpis kierownika zespołu 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

