KARTA ZGŁOSZENIA
Imię i nazwisko uczestnika:
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna*:
Telefon kontaktowy:
E-mail:
*w przypadku osób niepełnoletnich

„Ann Van den Broek fest”
14 – 17 kwietnia 2018
Warsztaty dla średnio-zaawansowanych, zaawansowanych i profesjonalistów prowadzone przez Ann Van
den Broek i jej asystenta Louisa Combeaud. Intensywne warsztaty – codziennie w godzinach 10:00 –
17:00 (z godzinną przerwą na lunch) – pozwolą na zetknięcie z legendą tańca współczesnego. W ramach
warsztatów uczestnicy poznają metody pracy Ann Van den Broek, zapoznają się z jej koncepcją pracy nad
emocjami oraz będą mogli nauczyć się fragmentów choreografii z repertuaru Ward/WaRD. Nauka
materiału ruchowego będzie obywać się z udziałem asystenta Ann, Louisa Combeaud. Warsztaty
zakończą się otwartym pokazem, który choreografka przygotuje wraz z uczestnikami.
Warsztatom towarzyszyć będą:
- pokaz spektaklu „Fast Food Foot” w chor. Anny Piotrowskiej
- projekcje rejestracji video spektakli Ann Van den Broek
- wykład poświęcony pracy nad emocjami według koncepcji Ann Van den Broek
- spotkanie z Ann Van den Broek
- po warsztatowy pokaz otwarty
Organizator zastrzega możliwość zmian w grafiku
Opłaty za warsztaty należy dokonywać poprzez stronę internetową Teatru ROZBARK.
Do kwoty zakupu należy doliczyć opłatę manipulacyjną w wysokości 1,50 zł.
Liczba miejsc ograniczona.
Szczegółowe informacje: Dział Organizacji, email: bow@teatrrozbark.pl, tel.: 32 428 13 11
UWAGA! Karta zgłoszeniowa obowiązuje każdego z uczestników warsztatów. Dokument należy przesłać
drogą mailową jako skan (załącznik) na adres: bow@teatrrozbark.pl
UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z regulaminem warsztatów dostępnym na stronie internetowej
Teatru oraz w Dziale Organizacji (pok. 18).

OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział …………………………………….............……………………...
(imię i nazwisko uczestnika)

w warsztatach „Ann Van den Broek fest”.
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem warsztatów tanecznych Bytomskiego
Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK.
………………...
data

…….……………………………………………
imię i nazwisko uczestnika
(w przypadku osób niepełnoletnich: rodzica/prawnego
opiekuna)

3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących repertuaru i zajęć edukacyjnych oraz
informacji handlowej na temat najnowszych usług Teatru ROZBARK za pośrednictwem podanego
adresu e-mail.
………………...
data

………………………………………………..
imię i nazwisko

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.
U.z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych
osobowych oraz udostępnianie ich innym podmiotom, wyłącznie w celu realizacji umowy
o organizację zajęć edukacyjnych realizowanych przez Teatr ROZBARK, w tym naboru
na najnowsze zajęcia organizowane przez Teatr i podmioty z nim współpracujące.
2. Oświadczam, że podanie danych jest dobrowolne, natomiast odmowa ich podania nie jest
równo znaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach.
3. Oświadczam, że mam prawo wglądu do treści moich danych oraz do złożenia wniosku
o ich poprawienie.
4. Administratorem Danych Osobowych jest Teatr ROZBARK w Bytomiu.
………………...
data

………………………………………………..
imię i nazwisko

