
KARTA ZGŁOSZENIA 

Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Teatrów Amatorskich 

KARUZELA MARZEŃ  2019         

1.Nazwa zespołu: ………………………………………………………………………………. 

2.Ilość osób w zespole: 

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

3.Krótka informacja o zespole (rok założenia, udział w przeglądach i festiwalach itp.): 

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

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

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

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

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

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

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

 

4.Imię i nazwisko instruktora, telefon kontaktowy oraz e-mail:  

………………………………………………………………………………………… 

5. Instytucja patronująca lub wysyłająca zespół (adres, telefon, e-mail, powiat, województwo):  

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

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

Informacje o spektaklu 

6. Tytuł: ………………………………………………………………………………………… 

7.Scenariusz:……………………………………………………………………………………. 

8.Reżyseria:…………………………………………………………………………………… 

9.Opracowanie muzyczne……………………………………………………………………… 



10.Opracowanie plastyczne: 

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

11.Czas trwania spektaklu: ……………………………………………………………………... 

12.Czas przygotowania zespołu do spektaklu (montaż i demontaż sceny nie może przekroczyć 

10 min.): ………………………………………………………………………………………… 

13.Potrzeby zespołu (sprzęt, nagłośnienie, sugestie dotyczące oświetlenia, inne uwagi): 

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

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

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

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

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

14.Krótki opis spektaklu oraz proponowany przedział wiekowy grupy docelowej odbiorców 

(dla celów współpracy ze szkołami przy organizacji widowni) 

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

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

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

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

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

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

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

Akceptuję zapis Regulaminu w brzmieniu: Placówki zgłaszające zespoły do udziału oraz 

twórcy spektakli wyrażają zgodę na rejestrację spektakli lub ich fragmentów na współcześnie 

dostępne nośniki obrazów i dźwięków oraz na ich wykorzystanie dla potrzeb promocyjnych 

organizatora. Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem takiej zgody, 

którą podpisujący wyraża w imieniu wszystkich członków grupy i ich rodziców. Podpisanie 

karty zgłoszenia jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację imion i nazwisk 

wybranych aktorów w przypadku przyznania indywidualnych wyróżnień. 

 

podpis instruktora/opiekuna   

....................................................                                                   * pieczątka instytucji delegującej 



KLAUZULA INFORMACYJNA Dot. Karuzeli Marzeń, Festiwalu Dziecięcych i Młodzieżowych Teatrów 

Amatorskich  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 1) Administratorem 

Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Promocji z siedzibą pod adresem: Plac Józefa 

Piłsudskiego 2, 32-091 Michałowice, tel. 12 388 50 71 oraz 535 029 009; e-mail ckip@ckip.com.pl  

posiadające numer REGON: 357234626 i NIP: 944 19 77 705, zwane dalej Administratorem; 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sprawie 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować z Administratorem.  2) Pani/Pana 

(instruktora, uczestników Festiwalu) dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizowanym 

przez Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach Festiwalem Dziecięcych i Młodzieżowych Teatrów 

Amatorskich Karuzela Marzeń (nazywanym dalej jako „Konkurs”) oraz w celach archiwalnych dla 

zabezpieczenia informacji na potrzeby wykazania faktów istotnych prawnie co jest naszym 

uzasadnionym interesem. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko w sytuacjach dotyczących 

i ściśle związanych z organizacją Festiwalu. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w celu, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO tj. przetwarzanie 

jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest 

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora. 3) Zgodnie z pkt 2 powyżej przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: 

imię i nazwisko uczestników Festiwalu, imię i nazwisko opiekuna prawnego uczestnika Festiwalu (jeśli 

znajduje zastosowanie), numer telefonu oraz adres email uczestnika Festiwalu  lub jego opiekuna 

prawnego, fakt zgłoszenia i uczestnictwa w Festiwalu, informacje o Instytucji patronującej oraz kategorii 

występu uczestnika, repertuar w danych przeglądach, ocena i wynik uczestnictwa w Konkursie i jego 

poszczególnych etapach, informacja o miejscu w Festiwalu i otrzymanych nagrodach, informacja o 

zapoznaniu się z regulaminem Festiwalu, informacja o zgodzie na wykorzystanie wizerunku i 

artystycznego wykonania, informacja o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną. 4) Podanie przez 

Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3 powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne w celu 

wzięcia udziału w Festiwalu. 5) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do 

swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do innego 

Państwa lub do organizacji międzynarodowej. 7) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane 

do podejmowani zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania. 8) Pani/Pana dane osobowe będą 

przechowywane w okresie przygotowań  do Festiwalu oraz jego realizacji, także przez czas niezbędny 

mailto:ckip@ckip.com.pl


dla zabezpieczenia informacji na potrzeby wykazania faktów istotnych prawnie oraz dla celów 

archiwalnych. 


