
XXIV Gminne Prezentacje Form Teatralnych Zespołów Szkolnych „BAJKLUŚ 
2022” 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU 
 

 

1. Nazwa zespołu ..................................................................................................... 

2. Nazwa instytucji patronującej ............................................................................... 

3. Opiekun zespołu-instruktor  (tel. kontaktowy)….................................................... 

4. Kategoria wiekowa: ……………………………………………………………….. 

5. Rodzaj zespołu: (właściwe podkreślić) 

 forma klasyczna: 

teatr dramatyczny;  teatr ruchu i pantomimy;  teatr małych form teatralnych; 

teatrzyk lalek;  kabaret; 

6. Tytuł przedstawienia ............................................................................................        

    reżyseria .............................................................................................................. 

    scenografia ..........................................................................................................                 

    opracowanie muzyczne ........................................................................................ 

7. Liczba uczestników .............................................................................................. 

8. Czas trwania prezentacji ...................................................................................... 

9. Czas potrzebny na: 

a) przygotowanie sceny ................................................................................... 

b) demontaż dekoracji ..................................................................................... 

10. Inne potrzeby zespołu ......................................................................................... 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez pełnoletnią osobę (w przypadku małoletnich – ich 

opiekuna) na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia, filmy) do celów marketingowych 

Instytucja/osoba biorąca udział w przeglądzie, konkursie i innej imprezie kulturalnej, sportowej organizowanej przez 

Gminę Czarny Dunajec lub Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec oświadcza, że posiada zgodę rodziców, 

opiekunów do przetwarzania danych osobowych zgłaszanych uczestników, osób niepełnoletnich zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE. L z 2016r. nr 119/1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1781, ze zm.)Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją 

treści niniejszego regulaminu. 

. 
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