
FORMULARZ ZGŁOSZENIA

WARSZTATY 

CZŁOWIEK – JĘZYK – KULTURA

3 października 2020

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz

1. Imię i nazwisko:

2. Adres zamieszkania:

3. Adres e-mail i telefon kontaktowy: 

4. Instytucja/ organizacja:

5. Doświadczenie w pracy z grupami:

Zgłaszam swój udział w warsztatach z zakresu retoryki w dn. 3 października 2020 r.

……………………………………………………………………

                                                                                           data i podpis 

Warsztaty są częścią projektu „Granice języka – granicami świata” realizowanego
przez  Miejski  Dom  Kultury  w  Bielsku-Białej  w  ramach  Programu  Narodowego
Centrum Kultury Ojczysty dodaj do ulubionych.

                   



WARSZTATY „JĘZYK – CZŁOWIEK – KULTURA, CZYLI JAK WPROWADZAĆ MŁODZIEŻ W ZAGADNIENIA Z ZAKRESU

ANTROPOLOGII SŁOWA”

Data: 03.10.2020 r.

Miejsce: Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz, ul. Juliusza Słowackiego 17, 43-300 Bielsko-Biała

Dotyczy: ______________________________________________________
Imię i nazwisko uczestnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w warsztatach przez administratora danych -

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12 w celach organizacji i przeprowadzenia warsztatów „Język – człowiek –  kultura, czyli

jak wprowadzać młodzież w zagadnienia z zakresu antropologii słowa” organizowanych przez DK im. wiktorii Kubisz w ramach projektu

„Granice języka – granicami świata” realizowanego przez MDK w Bielsku-Białej w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury

Ojczysty dodaj do ulubionych.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, stanowi jednak warunek niezbędny do udziału w warsztatach.

TAK  /  NIE

Wyrażam  zgodę na  wykorzystanie  mojego  wizerunku  utrwalonego  w  postaci  fotografii  i  dokumentacji  filmowej  przez

administratora danych:

Miejski Domu Kultury, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała  TAK / NIE 

w celach promocyjnych i marketingowych wydarzenia zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO oraz art. 81 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Wyrażenie zgodny jest dobrowolne i jednoznaczne z tym, że fotografie i/lub nagrania wykonane podczas warsztatów mogą zostać

umieszczone wyłącznie na stronach internetowych  i/lub profilach społecznościowych administratorów.

Ma  Pan/Pani  prawo  w  każdej  chwili  do  wycofania  wyrażonych  zgód  oraz  realizacji  praw  przewidzianych  

w art. 15-22 RODO.

Niniejszym podpisem potwierdzam swój udział w Warsztatach.

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

czytelny podpis uczestnika


