
   ORGANIZATORZY:    
  

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – występy na scenie 

w ramach IX obchodów Dnia Europy na leszczyńskim rynku oraz  

Targów Organizacji Pozarządowych 

Leszno, 12 maja 2018 r. 

 

Nazwa wykonawcy/grupy  

 

 

 

 

 

Placówka: 

(1 placówka może zgłosić max 2 występy) 
 

Rodzaj występu  

(teatr, śpiew, taniec, gimnastyka, pokaz itp.): 
 

Ilość osób występujących:  

 

Czas trwania występu  

– maksymalnie 5 min 
 

Dane kontaktowe oraz e-mail, telefon 

(opiekunów/ osób koordynujących grupę, które 

będą w tym dniu) (jeśli dotyczy) 
 

Informacje o zespole i występie, które powinien 

zapowiedzieć prowadzący: 

 

 

 

Ilość minut na montaż/demontaż na scenie: 

(w formacie wejście/zejście: np. 2/1 min.):  

Sprzęt niezbędny do występu  

(jeżeli mikrofon to ile) 

 

 



   ORGANIZATORZY:    
  

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów: Fundację Centrum Aktywności Twórczej, Europe 

Direct Poznań, Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie oraz Urząd Miasta Leszna do celów związanych  

z udokumentowaniem występu.  

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są organizatorzy wydarzenia, 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udokumentowania oraz rozliczenia występu i/lub 

przesyłania/udostępniania w sieci informacji promujących wydarzenie, 

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

Oświadczam, że posiadam zgody na przetwarzanie wizerunku osób występujących. Tym samym udzielam 

organizatorom wydarzenia prawa do wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem grupy bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie 

wykonanych zdjęć, nieograniczone w czasie korzystanie i rozporządzanie zdjęciami, a w szczególności: 

publiczne wykorzystanie zdjęć, utrwalenie i zwielokrotniony druk, wykorzystywanie w celach 

marketingowych, promocyjnych, reklamowych przez Fundację Centrum Aktywności Twórczej, Europe Direct 

Poznań, Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie oraz Urząd Miasta Leszna. 

 

Oświadczam iż zapoznałam/-łem się z Regulaminem wydarzenia i go akceptuję. 

 

 

 
 

       ……………………..…………………                                                  ……………………………………… 
             Miejscowość, data                                                                  Pieczęć, podpis  
 

 

 

Zgłoszenia należy  przesłać do 16 kwietnia 2018 r. na adres e-mail: erasmus@fundacja-cat.pl 

Następnie do 23.04.2018  należy przesłać obowiązkowo podkłady. Placówki/Grupy, które nie 

doślą podkładu zostaną automatycznie zdyskwalifikowane z udziału. O otrzymaniu 

podkładów i zgłoszeń poinformujemy mailowo do dnia 24.04.2018 

Uwaga: 1 placówka może zgłosić maksymalnie 2 grupy.  

Organizatorzy zastrzegają, że osoby, które nadeślą zgłoszenia po wyczerpaniu limitu miejsc 
(łączny czas sceniczny 3,5 godziny), nie będą brały udziału w przedsięwzięciu.  

Stosowna informacja o wyczerpaniu limitu miejsc będzie zamieszczona na stronie 
internetowej organizatorów. 

mailto:erasmus@fundacja-cat.pl

