FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Warsztaty Młodzieżowej Orkiestry Dętej "Akord"
i koncert z historią w tle.

D-22

Prosimy o wypełnienie formularza pismem drukowanym i przesłanie go na adres
orkiestraakord@gmail.com. Oryginały kart należy dostarczyć bezpośrednio na warsztaty.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 691 552 727
Imię i nazwisko

Data urodzenia

Adres zamieszkania
z kodem pocztowym

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Instrument do wyboru

Flet (Jadwiga Laskowska – Cyb)
Klarnet (Romuald Gołębiowski)

Saksofon (Alina Mleczko)
Trąbka (Dorota Cholewa)

Waltornia (Kamil Karaszewski)

Puzon (Krzysztof Kott)

Tuba (Mateusz Sejdak)

Perkusja (Krzysztof Niezgoda)

Liczba lat gry na instrumencie

Wykształcenie muzyczne
(szkoła muzyczna/ orkiestra
dęta/ prywatnie)

Imię i nazwisko profesora
prowadzącego

Portfolio
(prosimy umieścić tu link
prezentujący grę na
instrumencie solo lub w
zespole)

Osiągnięcia muzyczne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych Miejski Dom Kultury w Sulejówku z siedzibą w
Sulejówku, ul. Dworcowa 55, zarejestrowana w rejestrze samorządowych instytucji Kultury Gminy w Sulejówku pod nr 2 w dniu 25.05.2012r. ,
NIP: 8222343319 numer REGON: 146186247, tel.: 22 487 97 08,
e-mail: sekretariat@mdksulejowek.pl w celu/ach:realizacji celów statutowych MDK
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

TAK

Zapoznałem(-am) się i akceptuję treść klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz
prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, polityki prywatności zamieszczona na stronie www.bip.mdk.sulejowek.pl.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z z regulaminami dotyczącymi funkcjonowania MDK. Zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów.

TAK

Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie mojego wizerunku w materiałach stanowiących zapowiedź lub relację z przeprowadzonych
warsztatów I koncertu (w formie fotograficznej i filmowej, audio) przez MDK, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach -Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm. Jednocześnie oświadczam, że: 1.Moja zgoda dotyczy fotografii i/lub materiału
filmowego, audio przedstawiających wizerunek mojego dziecka, dokumentujących wszelkie formy zajęć oraz imprez organizowanych przez
MDK.
2.Rozpowszechnianie przez MDK wizerunku mojego dziecka w formie fotografii i/lub materiału filmowego lub audio może być realizowane bez
ograniczeń czasowych za pośrednictwem strony internetowej, stron społecznościowych, plakatów, wystaw itp.
3.MDK zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac plastycznych wykonanych podczas zajęć artystycznych.
Materiały nie będą w żaden sposób przekazywane osobom trzecim oraz wykorzystywane do innych celów niż promocja
działalności statutowej MDK w Sulejówku.
Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji dotyczących warsztatów telefonicznie oraz poprzez e-mail.

TAK

TAK

Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w warsztatach organizowanych przez MDK.
Uwagi dla prowadzącego warsztaty:

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

Świadomy/a odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie zgłoszeniowej informacje są prawdziwe.

.............................................................................................
Data

…..................................................................................................
Imię i nazwisko

* wyrażenie zgody jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w warsztatach i koncercie organizowanym przez MDK

