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F O RM UL A R Z ZG ŁO S ZE NI O W Y  DO  UD ZI A Ł U W  P RO J EK CI E  

„ L E VO CI  DE L CO RP O  /  GŁO S Y  C I AŁ A ”  

Prosimy o CZYTELNE uzupełnienie wszystkich pozycji w poniższym formularzu: 

Imię i nazwisko uczestnika: ______________________________________________________________ 

Wiek uczestnika: _______________________________________________________________________ 

Szkoła tańca: __________________________________________________________________________ 

Szkoła ponadgimnazjalna, policealna lub wyższa:____________________________________________ 

DANE KONTAKTOWE: 

(w przypadku osoby niepełnoletniej, prosimy również o podanie danych Rodzica / Opiekuna Prawnego) 

Imię, Nazwisko: ______________________________________   ________________________________ 

Adres zamieszkania: __________________________________   ________________________________ 

nr telefonu: __________________________________________   ________________________________ 

PESEL: _____________________________________________   ________________________________ 

Adres korespondencyjny: ______________________________   ________________________________ 

E-mail: ______________________________________________  ________________________________ 

INFORMACJE O UCZESTNIKU 

Czy i jak długo jesteś uczniem szkoły tańca? 

_____________________________________________________________________________________ 

Jaki jest twój podstawowy (ulubiony) styl tańca? 

_____________________________________________________________________________________ 

Miejsce i data:                 Podpis uczestnika pełnoletniego / rodzica / opiekuna*: 

__________________________     _____________________________________ 

* rodzic / opiekun podpisuje w przypadku, gdy uczestnik nie ukończył 18 lat.    

 

(poniżej wypełnia uczestnik pełnoletni) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji projektu „Le voci del corpo/Głosy ciała”, zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r. poz. 2135). Oświadczam, że zostałem/am 

poinformowany/a o przysługującym mi prawie wglądu i poprawiania moich danych osobowych. 
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Oświadczam, że zgoda na uczestnictwo w Projekcie „Le voci del corpo / Głosy ciała”, obejmuje 

nieodpłatną zgodę na nagranie mojej prezentacji tanecznej we wszystkich etapach projektu oraz 

utrwalenie mojego wizerunku, jak również wykonanie dokumentacji fotograficznej związanej z moim 

udziałem,  

a także wykorzystanie tego nagrania, wizerunku i dokumentacji fotograficznej w  zakresie określonym  

w Regulaminie Projektu „Le voci del corpo / Głosy ciała” podczas realizacji całego projektu oraz po 

jego zakończeniu. 

Oświadczam, że w przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie przed jego zakończeniem, zobowiązuję się 

ponieść wszelkie wynikłe z tego koszty. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z w/w Regulaminem, rozumiem warunki uczestnictwa w nim, 

akceptuję go oraz potwierdzam, że spełniam wymagania określone w Regulaminie przez 

Organizatora.   

 

        Miejsce i data:                       Podpis uczestnika pełnoletniego**: 

 _____________________     ____________________________________ 

 

** uczestnik podpisuje również w przypadku, gdy w chwili realizacji projektu będzie miał ukończone 18 

lat 

 


