
GOK-Buczkowice.420.3.2018 

XIX MINIATURY TEATRALNE – KARTA ZGŁOSZENIA  
(kategoria miniatur teatralnych - krótkich spektakli) 

 

 

a) dane dotyczące zespołu: 

nazwa zespołu ......................................................................................................................................................... 

kategoria wiekowa (decyduje większość dzieci z danej kategorii wiekowej)*:        a) kl. I-III         b) kl. IV-VI       c) kl. VII i gimnazjum 

placówka, miejscowość, numer tel., e-mail…..............................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                            

b) dane dotyczące programu: 

 tytuł, autor/z czyjego repertuaru:…………………..……….………………….……………………………………..…………… 

 czas niezbędny do: - przygotowania scenicznego…….…. - czas trwania występu……….... - demontażu scenicznego………...                                                    

c) dane dotyczące środków technicznych wymaganych od organizatora (np. elementy scenograficzne, zaciemnienie,        

      nagłośnienie, możliwość podłączenia własnego instrumentu do nagłośnienia – prosimy podać rodzaj instrumentu, odtwarzacz CD  itd.) 
 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) dane dotyczące twórców spektaklu  

scenariusz............................................................................. 

reżyseria......................................................................... 

scenografia........................................................................... 

muzyka........................................................................... 

e) Maksymalnie dwuzdaniowa informacja o przygotowanym spektaklu, która może zostać wykorzystana podczas 

zapowiedzi zespołu oraz w późniejszych materiałach promujących przegląd…………………………..……………………………………………… 

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

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

f) liczba wykonawców..............                                                      g) liczba opiekunów......................................  

h) dane dotyczące instruktora/ów (imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, telefon i e-mail kontaktowy)............................ 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej przez organizatora w celach organizacji i przeprowadzenia przeglądu. 

 

……………………………..……………………………………………………………… 
                                                                                                                                             (miejscowość, data i podpis instruktora) 
 
 

i) Imię i nazwisko opiekuna (w dniu występu), tel. kontaktowy: ……………….………….………………….………………………..…………….… 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej przez organizatora w celach organizacji i przeprowadzenia przeglądu. 
 

……………………………..……………………………………………………………… 
                                                                                                                                             (miejscowość, data i podpis opiekuna) 

 

Oświadczam, że posiadam zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia oraz na rozpowszechnianie wizerunku w zakresie 
podanym poniżej, a także przekazałem/am uczestnikom informacje dotyczące administratora danych osobowych. 

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

                                                                                                                                             (miejscowość, data i podpis zgłaszającego) 
 

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach, ul. Wyzwolenia 554, 43-374 Buczkowice, REGON: 072361087. Dane 
osobowe będą przetwarzane tylko w celu organizacji przeglądu. Zgodnie z regulaminem GOK zastrzega sobie prawo do promocji przeglądu i w takim zakresie 
rozpowszechniania danych dotyczących imienia i nazwiska, danych z punktu e oraz wizerunku uczestników. Każdy ma prawo dostępu do danych  
i możliwości ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednakże nieudzielenie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w przeglądzie. 

Deklaruję całodzienny udział zespołu/wykonawcy w imprezie. 
*prosimy o podkreślenie właściwej kategorii 

 

 

    ……………………………………                                                                                …………………………….………….  
          podpis instruktora                                                                     podpis dyrektora placówki 

UWAGA! ZGŁOSZENIE PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI! Przyjmowane będą tylko kompletnie wypełnione karty zgłoszeń! 


