
 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

DO UCZESTNICTWA w ARTFestiwal Junior Stargard 

28.05.2023 r. [niedziela] - teren Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie 

 

***Kartę należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI!!! 

DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA 

Imię i nazwisko: 

 

Telefon kontaktowy: 

Nazwa Instytucji: 

 

Osoba odpowiedzialna: 

 

Telefon kontaktowy: 

Adres e-mail: 

 

WYSTAWA / PREZENTACJA / WYSTĘP 

Preferowane godziny: 

 

Tytuł: 

 

Opis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

Data i podpis osoby przyjmującej zgłoszenie 

 

 



Oświadczam/my, że zapoznałem się i będę przestrzegał zasady regulaminu festiwalu: 

 

……………………………………..       ………………………………………… 
Data, miejscowość czytelny podpis uczestnika, prawnego 

opiekuna lub osoby upoważnionej 

 

 

Oświadczam/my, że zostałem poinformowany/poinformowana, że: 

1. administratorem moich danych osobowych jest Stargardzkie Centrum Kultury z siedzibą w Stargardzie przy ul. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego 105, 73-110 Stargard, 

2) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wydarzenia i mogą być udostępniane innym odbiorcom jeżeli 

wynikać to będzie z przepisów prawa, 

3) mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

4) podanie moich danych osobowych Stargardzkiemu Centrum Kultury w Stargardzie jest dobrowolne, 

 

 

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

Data, miejscowość czytelny podpis uczestnika, prawnego 
opiekuna lub osoby upoważnionej 

 
 

1. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska we wszystkich 

działaniach SCK związanych z informowaniem, reklamowaniem, promowaniem ArtFestiwalu Stargard, 

w tym w szczególności w prasie, radiu, telewizji, Internecie, jak również na rozpowszechnianie mojego wizerunku, 

imienia i nazwiska w celach związanych z promocją działalności SCK.  

 
W przypadku udziału w ArtFestiwalu Stargard dwóch lub więcej osób: 
 

1. Oświadczam, iż posiadam umocowanie członków grupy biorących udział w ArtFestiwalu Stargard do wyrażania 

zgody na wykorzystywanie ich wizerunku oraz imion i nazwisk we wszystkich działaniach SCK związanych  

z informowaniem, reklamowaniem, promowaniem ArtFestiwalu Stargard, w tym w szczególności w prasie, radiu, 

telewizji, Internecie, jak również na rozpowszechnianie ich wizerunku, imion i nazwisk w celach związanych  

z promocją działalności SCK.  

 

2. W związku z oświadczeniem zawartym w pkt. 1 w imieniu własnym oraz członków grupy biorących udział  

w ArtFestiwalu Stargard, wyrażam zgodę na wykorzystywanie swojego i ich  wizerunku oraz imion i nazwisk 

we wszystkich działaniach SCK związanych z informowaniem, reklamowaniem, promowaniem ArtFestiwalu 

Stargard, w tym w szczególności w prasie, radiu, telewizji, Internecie, jak również na rozpowszechnianie swojego 

oraz członków grupy wizerunku, imion i nazwisk w celach związanych z promocją działalności SCK. 

 

3. Oświadczam, jestem świadomy tego, iż w przypadku gdyby członkowie grupy biorący udział w festiwalu wystąpili  

z roszczeniami odszkodowawczymi przeciwko SCK związanymi z wykorzystaniem przez SCK ich wizerunku, imion  

i nazwisk w celach wskazanych w pkt. 1 i pkt. 2 będę ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą wobec SCK. 

 
 
 

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

Data, miejscowość. Czytelny podpis uczestnika, prawnego 
opiekuna lub osoby upoważnionej. 
 


