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KARTA ZGIOSZENIA

T. WARUNEK ZGIOSZENIA

Warunkiem zgfoszenia jest przeslanie czytelnie i poprawnie wypefnionej KARTY ZGIOSZENIA, na

adres: t6dzki Dom Kultury, ul. Traugutta L8, 90-113 Lodl, z dopiskiem ,,XVll Wojew6dzki Przeglqd

Tw6rczo5ci Dojrzatej Przystanek 60+-teatr i kabaret"

2. TNFORMACJE O TEATRZE/KABARECIE

NAZWA TEATRU/KABARETU

ADRES TEATRU/KABARETU

instytucja patron ujeca -
ulica -
miejscowo6i -
kod pocztowy -
WWW.

telefon(y):

fax.

e-mail:

KIEROWNICTWO ZESPOTU

funkcja -

ulica -
miejscowo56 -
kod pocztowy -
WWW.

telefon(y):

e-mail:

t"i;?zsi u? /:''jz.vV?v : j 17z1''ltlr.v'utvt&2"v

9E-113, ul. Irtuguitn l0 tel./ 4E+421 633 6A 6E;79V 326 11 6 tux
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3. TNFORMACJE O SPEKTAKLU/KABARECIE

tytul -
autor -
przeklad -
data i miejsce premiery -
czas trwania spektaklu -
re2yseria -
scenografia -
muzyka: (oryginalna) autor -

(inna) autor -

tytut -
tytut -

LrczBA os6B WYSTEPUJACYCH

LP lmiq i Nazwisko Posta6 Lp lmiq i Nazwisko Postai

KR6TKI OptS SPEKTAKTU/KABARETU ORAZ WSZELKTE DODATKOWE INFORMACIE

+42 6060;
24"10"

't{}?27:1 v: Vz}27

90"1 13, ul. u l$ tel



DANE TECHNICZNE

wymiary sceny -
czas trwania montazu scenografii-

czas trwania demonta2u scenografii -
o5wietlenie -
naglo6nienie -

LICZBA 0568 OBSTUGI TECHNICZNEJ

imiq i nazwisko -
imiq i nazwisko -

Oswiadczam, 2e zapoznatemlam sig z treSci4 regulaminu XVII Wojew6dzkiego Przegl4du

Tw6rczoSciDojrzalej ,,Przystanek 60+" - teatr i kabaret i w pelni go akceptujg.
OSwiadczam,2e zawarle w niniejszejkarcie dane s4 prawdziwe.

ZGODA UCZESTNIKA

Przeqladu.

Deklarujg tdziatw XVII Wojew6dzkim Przegl4dzieTw6rczo6ci Dojrzalej ,,Przystanek 60+", kt6ry

odbgdzie sig w tr 6dzkim Domu Kultury w dniu 11.04.2019 r.

Wyraaam zgodq na uczestnictwo w XVII Wojew6dzkim Przegl1dzie Tw6rczoSci Dojrzalej

,,Przystanek 60+", kt6ry odbgdzie sig w tr 6dzkim Domu Kultury w dniu ll'04.2019 t.

Wyraaamzgodgnaprzetwarzanie moich danych osobowych przeztr-odzki Dom Kultury zsiedzib4

w N-odzi, ul. Traugutta 18, 90-1 13l-6dr, na potrzeby XVII Wojew6dzkiego Przegl4du Tw6rczo6ci

DojrzaLej,,Przystanek 60*", kt6ry odbgdzie sig w tr-6dzkim Domu Kultury w dniu II.04.2019 r.

Wyra2am zgodE na wykorzystanie mojego wizerunku przeztr odzki Dom z siedzib4w tr-odzi ul.

Traugutta 1 8, 90- 1 B L6dZ na potrzeby promowania dziatah w ramach imprezy pod nanv4 XVII

Wojew6dzki Przegl4d Tw6rczoSci Dojrzalej,,Przystanek 60t" poprzez; upowszechnianie zdigd oraz

9b-113,u1. Truuguttn 18 tel.l4fl'+4216336A6AV97 J2621h lsx/48+4216336932 e-nnil:ldk@ldk"lodz.pl wruw"hlk.lodz.pl
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material6w filmowych zwiqzanych z uczestnictwem w Przegl4dzie, zgodnie z obowiqzuj4cymi w tym

zakresie przepisami prawa.

Wyra2am zgodg na przesylanie zdjg6 oraz informacji dotycz4cych XVII Wojew6dzkiego Przegl4du

Tw6rczo6ci Dojrza\ej,,Przystanek $Qr" przeztr 6dzkiDom Kultury zsiedzib4wtr-odzi ul. Traugutta

18, 90-1 13 N,6dL oraz otrzymywanie drog4 elektroniczn4 informacji o dzialalno6ci tr-DK, zgodnie

z obowi4zlj4cymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wyraaam zgodg na publikacj E zdjEd oraz film6w z moim udzialem, m.in. na portalach

spolecznoSciowych oraz na stfonie internetowej , przezI,6dzki Dom Kultury z siedzibqw tr'odzi

ul..Traugutta 18, 90-1 13 L6d2, zgodnie z obowi4zuj4cymi w tym zakresie przepisami prawa.

miejscowoS6 i data podpis

Napodstawie og6lnego rozporz4dzeniao ochronie danych osobowych informujemy, Ze:

l. Administratorem Twoich danych osobowych jest: L6dzki Dom Kultury z siedzib4 w tr'odzi, tl. Traugutta 18,90-113 L6dt.

2.Wyznaczylismy Inspektora Ochrony Danych - Pani Sylwia Tokarska, tel.797-326-200, adres email:

s.tokarska@ldk.lodz.pl

3, Twoje dane osobowe bgd4przeznasprzetwarzaneprzez okres trwania XVII Wojew6dzkiego Przegl4du Tw6rczo5ci

Dojrzatel,,Przystanek 60+", a po tym czasie przez okres wynikaj4cy z obowiqztjEcych przepis6w prawa.

4. Masz prawo dostgpu do tresci swoich danych, prawo do ich sprostowania, usuniEcia, ograniczenia przetwarzania, prawo

do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a takZe prawo do cofnigcia zgody na ich przetwarzante.

5. Przystuguje Ci r6wnie2 prawo do wniesienia skargi do PrezesaUrz

przetwarzanie Twoich danych dokonywanejest z naruszeniem przepis

osobowych.

6. Twoje dane osobowe nie bgd4 udostgpniane innym podmiotom.

7. Twoje dane osobowe bEd4przetwarzane na podstawie Twojej zgod

8. Podanie Twoich danych jest calkowicie dobrowolne i wynika z wyr

9. Twoje dane bgd4 w naszych serwisach ptzetwarzane w spos6b zautomalyzowany, ale nie bgd4 podlegaly profilowaniu.
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Data i miejscowoSi Podpis zglaszajqcego
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