FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU
W PROJEKCIE zMOWY z_DŹWIĘKÓW

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA W PROJEKCIE
zMOWY z_DŹWIĘKÓW

Prosimy o CZYTELNE uzupełnienie wszystkich pozycji w poniższym formularzu:
Imię i nazwisko uczestnika: _____________________________________________
Data urodzenia i wiek uczestnika: _______________________________________

Termin warsztatów :
o 7-11 sierpnia 2017 r. – grupa wiekowa 13-16 lat; zakres warsztatów
ekspresja słowna, śpiew, taniec oraz elektronika i wspólne wykonanie
utworu;
o

21-25 sierpnia 2017 r. – grupa wiekowa 7-12 lat; zakres warsztatów
ekspresja ruchowa, perkusjonalia etniczne oraz elektronika i wspólne
wykonanie utworu;

DANE KONTAKTOWE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO:
Imię, Nazwisko:_____________________________________________________
Adres zamieszkania: _________________________________________________
___________________________________________________________________
nr telefonu kontaktowego: ____________________________________________
PESEL: ____________________________________________________________
Adres korespondencyjny: _____________________________________________

Ja, ..........................................................................................................., rodzic/opiekun
prawny
(kogo),
........................................................................................................
w wieku ..................................... (lat) niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na
udział .......................................... (relacja do dziecka) w Projekcie Zmowy Zdźwięków,
którego organizatorem i realizatorem jest Filharmonia Gorzowska.
Oświadczam, że zgoda na uczestnictwo mojej córki/mojego syna w Projekcie Zmowy
Z_dźwięków, obejmuje nieodpłatną zgodę na nagranie mojej córki/mojego syna
w każdym momencie jej/jego aktywności warsztatowej oraz utrwalenie wizerunku mojej
córki/mojego syna, jak również wykonanie dokumentacji fotograficznej związanej z jej/jego
udziałem w Projekcie, a także wykorzystanie tego nagrania, wizerunku i dokumentacji
fotograficznej w zakresie określonym w Regulaminie Projektu Zmowy Z_dźwięków podczas
realizacji całego Projektu oraz po jego zakończeniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego
dziecka zawartych w powyższym formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji Projektu
Zmowy
Z_dźwięków,
zgodnie
z
ustawą
z
dnia
29.08.1997
r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922). Oświadczam, że zostałem/am
poinformowany/a o przysługującym mi prawie wglądu i poprawiania moich danych
osobowych.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na samodzielne opuszczenie Filharmonii Gorzowskiej
przez moje dziecko po zakończeniu warsztatów. Jednocześnie oświadczam, że w tym czasie
biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Projektu, rozumiem warunki uczestnictwa
w nim, akceptuję go oraz potwierdzam, że moja córka/mój syn spełnia wymagania
określone w Regulaminie przez Organizatora.

E-mail: _____________________________________________________________
………………………………………...
Data

……..…………………….……………
Czytelny podpis Rodziców / Opiekuna

………………………………………...
Data

……..…………………….……………
Czytelny podpis Rodziców / Opiekuna

