KARTA ZGŁOSZENIA
IX MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY „CALVARY GOSPEL”
GÓRA KALWARIA 1 – 2 GRUDNIA 2018
Imię* / Nazwa zespołu

.................................................................................................................................................................

Nazwisko */ liczba członków .........................................................................................................................................................
Adres

.............................................................................................................................................................................................

Data urodzenia

...............................................................................................................................................................................

Telefon, e-mail

..............................................................................................................................................................................

Instytucja patronująca (dot. zespołów) …………………………………………………………....................................................
Rodzaj zgłoszenia **:


OSOBY DOROSŁE

opłata 100 zł



ZESPOŁY ZORGANIZOWANE (powyżej 10 osób)

opłata 90 zł



DZIECI, MŁODZIEŻ, STUDENCI (do lat 25)

opłata 90 zł



DZIECI, MŁODZIEŻ ze szkół w Gminie Góra Kalwaria

opłata 75 zł

Uwagi:
1. Opłata obejmuje 2 obiady dla każdego z uczestników.
2. Na 14 dni przed rozpoczęciem warsztatów Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane warsztaty.
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie Fundacji PiEA
„Promotus” związaną z IX Międzynarodowymi Warsztatami Gospel. CALVARY GOSPEL 2018.
Data i podpis

.........................................................................................................................................................

* Niepotrzebne skreślić
** Zaznaczyć odpowiedni kwadrat
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Warunkiem zapisu na warsztaty jest przesłanie zgłoszenia na adres Biura Organizacyjnego IX Warsztatów Gospel
Calvary Gospel 2017: 05-530 Góra Kalwaria,ul. Szpitalna 1; lub e-majlowo:promotus@wp.pl.
oraz dokonanie wpłaty do dnia 26 listopada 2018 r. włącznie przelewem na konto Fundacji Promocji i Edukacji Artystycznej
„Promotus” przekazem pocztowym lub przelewem na konto Fundacji w
Mazovia Bank Spółdzielczy 81 8003 0003 2001 0000 9511 0001.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 25 listopada 2018 r. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz data stempla pocztowego
lub bankowego. Prosimy o zachowanie dowodu wpłaty – może być potrzebny przy rejestracji.
Miejsce warsztatów: ZSO w Górze Kalwarii, ul. ks. Sajny 16; 05-530 Góra Kalwaria
UWAGA: pomieszczenia ZSO w Górze Kalwarii, w których odbywać się będą warsztaty, SĄ MONITOROWANE.
Miejsce koncertu finałowego: KOSZARY Arche-Hotel w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 11.
Przyjazd, noclegi, dojazdy na warsztaty i na koncert - na koszt własny.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.
Dodatkowe informacje na temat warsztatów można uzyskać telefonicznie: tel.: 0-502-522-490;
e-majlowo: e-mail: promotus@wp.pl.; biuro@promotus.pl; prezes@promotus.pl lub na stronie: www.promotus.pl
Wyrażam zgodę na publikacje materiałów z w/w imprezy, w tym wizerunku i głosu swojego i moich podopiecznych,
zgodnie z potrzebami promocyjnymi i sprawozdawczymi organizatora, w mediach i na innych nośnikach informacji,
mając prawo do wglądu we wspomniane materiały oraz nanoszenie w nich stosownych zmian.
Integralną częścią Karty Zgłoszeniowej jest oświadczenie uczestnika i klauzula informacyjna.
Podpis uczestnika dorosłego lub podpis
rodzica / opiekuna uczestnika niepełnoletniego ……………………………………….

Góra Kalwaria, dnia

2018 roku

(Imię i nazwisko Uczestnika lub prawnego opiekuna)

(Numer dokumentu tożsamości)

(Adres zamieszkania Uczestnika lub prawnego opiekuna)

(Dane kontaktowe – numer telefonu, adres e-mail)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA IMPREZY

Ja, niżej podpisany/a

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich

danych osobowych przez Fundację Promocji i Edukacji Artystycznej PROMOTUS nr KRS 0000158217.
Oświadczam i gwarantuję, że jestem autorem treści zawartych na Karcie Zgłoszeniowej, oraz że nie
naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich.

(miejscowość, data, czytelny podpis)
W załączeniu:
- Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 roku Fundacja Promocji i Edukacji Artystycznej PROMOTUS KRS 0000158217, zwana
dalej Fundacją, informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Promocji i Edukacji Artystycznej
PROMOTUS KRS 0000158217. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych
osobowych należy kierować na adres: Fundacja Promocji i Edukacji Artystycznej PROMOTUS
KRS 0000158217, ul. Szpitalna 1/ 21, 050530 Góra Kalwaria z dopiskiem „Administrator Danych
Osobowych” lub e-mailem na adres promotus@wp.pl .
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia imprez muzycznych,
organizowanych przez na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych
osobowych;
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Fundacja i osoby realizujące imprezy, a w razie
niezbędnej konieczności zostaną udostępnione innym podmiotom uczestniczącym w imprezach;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonych imprez przez Fundację;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie

danych

osobowych

Pani/Pana

dotyczących

narusza

przepisy

ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolnie, lecz konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w imprezach organizowanych przez
Fundację.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią powyższej informacji

(miejscowość, data, czytelny podpis)

