Łódzka Scena Tańca
Karta Zgłoszenia
1. Nazwa zespołu: .................................................................................................................
2. Instytucja delegująca ( nazwa, adres, telefon, email):
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
3. Kategoria wiekowa:
• do 9lat
• 10-12 lat
• 13-15 lat
• pow. 16 lat

□
□
□
□

4. Kategoria taneczna:
• kategoria1
• kategoria2

□
□

5. Ilość uczestników zespołu:....................................................................................................
6.Tytuł i czas trwania prezentacji:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
7. Imię i nazawisko instruktora/choreografa:
..................................................................................................................................................
8.Tytuł i kompozytor utworu:...................................................................................................
...................................................................................................................................................
9. Kilka słów dla konferansjera:
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
10. Dane do faktury:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................

................................................
Miejscowość, data

......................................................................
Podpis osoby delegującej
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Klauzula Informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA
Wyrażam zgodę
1.Wyrażam zgodę na udział w konfrontacjach "Łódzka Scena Tańca 2019"
organizowanych przez Teatr DOM w Łodzi w dniu 11.05.2019 r.
2.Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin konfrontacji "Łódzka Scena Tańca 2019"
3,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych i wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku moichpodopiecznych
4.Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Teatr DOM w Łodzi zdjęć oraz filmów
zawierających mój wizerunek/wizerunek moich podopiecznych zarejestrowany w trakcie uczestnictwa w konfrontacjach
"Łódzka Scena Tańca 2019" dowolną techniką zapisu i wykorzystania
zarejestrowanego materiału do celów promocji działań Teatru DOM w Łodzi, w każdej formie zgodnej z prawem.
5.Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie.
6.Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia oraz filmy mogą zostać umieszczone na stronie internetowej
Teatru DOM www.teatrdom.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook, w materiałach promocyjnych, reklamowych
i marketingowych Teatru DOM oraz w mediach (prasa, telewizja), /zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z dnia 5 kwietnia 2017 r. Dz. U z 2017 r. poz. 880, poz. 1089,poz.60 i z
2018 r. poz.60/.1.
7.Administratorem Pana/Pani, danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
i udostępnianie wizerunku jest właściciel marki Teatr DOM, MH PHILOSOPHY Sp. z o.o., 90-456 Łódź, ulica Piotrkowska
243, NIP: 7282806691, REGON: 363941000, KRS: 0000606960

................................................
Miejscowość, data

..............................................................
Podpis osoby delegującej

/INSTRUKTOR/
Wyrażam zgodę
na udział w KONKURSIE
XVII Przegląd Zespołów Tanecznych i Solistów
-

zgodnie z pra
wem
i regulaminem
konkursu.
4.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział Panu/Pani,
podopiecznym
w
XVII Przeglądzie Zespołów Tanecznych i Solistów

–
TANECZNE WIKTORIE
2018
5.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, min
imalnym zakresie niezbędnym
do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może
przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom
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