
KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA WARSZTATÓW 
FESTIWAL ZOFIÓWKA  
15 – 25 czerwca 2022 r. 

KARTA WINNA BYĆ UZUPEŁNIONA PISMEM DRUKOWANYM 

Nazwa warsztatów 
 

Termin warsztatów 
 

 

Imię i nazwisko  

 

Rok urodzenia 

 

Adres zamieszkania 
z kodem pocztowym 

 

Numer telefonu  

Kontaktowy adres e-mail   

 
 

Wyrażam zgodę na udzielenie mi pomocy medycznej w nagłym 
przypadku. 

                 
            TAK                                                                                                                                                                                

              
           NIE                                                                        

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych Miejski Dom 
Kultury w Sulejówku z siedzibą w Sulejówku, ul. Dworcowa 55, zarejestrowana w rejestrze 
samorządowych instytucji Kultury Gminy w Sulejówku pod nr 2 w dniu 25.05.2012r. , NIP: 8222343319 
numer REGON: 146186247, tel.: 22 487 97 08, 
e-mail: sekretariat@mdksulejowek.pl w celu/ach: 
realizacji celów statutowych MDK 
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 

 
TAK* 

 

NIE 

 

Zapoznałem(-am) się i akceptuję treść klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 
poprawiania, polityki prywatności zamieszczona na stronie www.bip.mdk.sulejowek.pl. 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z REGULAMINEM WARSZTATÓW oraz innymi 

regulaminami dotyczącymi funkcjonowania MDK. Zobowiązuje się do przestrzegania jego 
zapisów. 

 
TAK* 

 

          NIE 

 
 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie mojego wizerunku w materiałach stanowiących 
zapowiedź lub relację z przeprowadzonych zajęć, widowisk, spektakli itp. (w formie fotograficznej i 
filmowej, audio) przez MDK, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach -Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm. Jednocześnie oświadczam, że: 1.Moja zgoda 
dotyczy fotografii i/lub materiału filmowego, audio przedstawiających mój wizerunek, dokumentujących 
wszelkie formy zajęć oraz imprez organizowanych przez MDK. 
2. Rozpowszechnianie przez MDK mojego wizerunku w formie fotografii i/lub materiału filmowego lub 
audio może być realizowane bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem strony internetowej, stron 
społecznościowych, plakatów, wystaw itp. 
3. MDK zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac plastycznych wykonanych podczas 
warsztatów. 
Materiały nie będą w żaden sposób przekazywane osobom trzecim oraz wykorzystywane do 
innych celów niż promocja działalności statutowej MDK w Sulejówku. 

 

 
 
 
TAK 

 

 
 
 
NIE 

 
Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji dotyczących warsztatów  telefonicznie oraz poprzez e-
mail.  

 

TAK 

 

NIE 

 
 

Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w warsztatach organizowanych 
przez MDK. 
Uwagi dla prowadzącego warsztaty: 

 

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

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

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

Świadomy/a odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie zgłoszeniowej informacje są 
prawdziwe. 

 
 

 

............................................................................................. ….................................................................................................. 
Data                         Imię i nazwisko  

 

* wyrażenie zgody jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w warsztatach organizowanych  
 w ramach Festiwalu Zofiówka 
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