OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział …………………………………….............……………………...
(imię i nazwisko uczestnika)
w warsztatach Ferie w Teatrze ROZBARK.
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem warsztatów tanecznych Bytomskiego Teatru Tańca
i Ruchu ROZBARK.
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
.OŚWIADCZENIE

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem
w zajęciach ……………………………………………………………………………………………………………...
 Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć związanych z projektem na stronie internetowej Bytomskiego
Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK.
 Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć związanych z projektem na portalu społecznościowym
Facebook.
 Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć związanych z projektem w serwisie internetowym You Tube.
 Wyrażam zgodę na działania marketingowe prowadzone przez Bytomski Teatr Tańca
i Ruchu ROZBARK.


Ja niżej podpisana/y,
…………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko opiekuna prawnego)
jako opiekun prawny osoby niepełnoletniej
…………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko dziecka)
dobrowolnie oświadczam i przyjmuję odpowiedzialność za wymienione powyżej zgody dotyczące
przetwarzania danych osobowych mojego podopiecznego.
Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK; ul. W.
Kilara 29; 41-902 Bytom
Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości
e-mail na adres ado@teatrrozbark.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem telefonu
32 428 13 11 lub 02. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane
poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
…………………………………………………………….
Data, podpis opiekuna prawnego

KARTA ZGŁOSZENIA
Imię i nazwisko uczestnika:
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna*:
Wiek uczestnika:
Telefon kontaktowy:
E-mail:
*w przypadku osób niepełnoletnich
Ferie w Teatrze ROZBARK od 18 lutego do 22 lutego 2019 roku
Grupa młodsza 6 – 9 lat (I-III klasa szkoły podstawowej)
9.30 – 10:30 ZAJĘCIA TANECZNE – JAZZ/STUDIO C
10:45 – 11:45 ZAJĘCIA TANECZNE – STREET DANCE/STUDIO A
12:00 – 13:00 ZAJĘCIA TEATRALNO-AKTORSKIE/SALA KONFERENCYJNA
Grupa starsza 10 – 15 lat (IV-VIII klasa szkoły podstawowej)
9.30 – 10:30 ZAJĘCIA TEATRALNO-AKTORSKIE/SALA KONFERENCYJNA
10:45 – 11:45 ZAJĘCIA TANECZNE – STREET DANCE/STUDIO A
12:00 – 13:00 ZAJĘCIA TANECZNE – JAZZ/STUDIO C
Szczegółowe informacje: Biuro Obsługi Widza, email: bow@teatrrozbark.pl, tel.: 32 428 13 11
UWAGA! Karta zgłoszeniowa obowiązuje każdego z uczestników warsztatów. Dokument można składać w
Biurze Obsługi Widza (pok. 18) przed zajęciami lub elektronicznie jako skan – załącznik na adres:
bow@teatrrozbark.pl
UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z regulaminem warsztatów dostępnym na stronie internetowej Teatru
oraz w Biurze Obsługi Widza (pok. 18).

