ANKIETA | DEKLARACJA CHĘCI UDZIAŁU
w METODYCZNYCH WARSZTATACH KAPELMISTRZOWSKICH

IMIĘ i NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ
ORKIESTRĘ DO UDZIAŁU W WARSZTATACH
FUNKCJA W ORKIESTRZE
DANE KONTAKTOWE
adres e-mail, numer telefonu
NAZWA ORKIESTRY
ADRES ORKIESTRY - SIEDZIBA, W KTÓREJ
ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE WARSZTATOWE
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ORKIESTRY - max. 1000 znaków /rok powstania, specyfika działalności/

KRÓTKIE UZASADNENIE POTRZEBY WARSZTATU - max. 1000 znaków

PROPONOWANY TERMIN / TERMINY WARSZTATÓW (w przedziale czasowym 29.10. - 30.11.)

PROPONOWANA TEMATYKA WARSZTATÓW (np. metodyka pracy z orkiestrą, brzmienie orkiestry, orkiestra dęta w marszu itp.)

ZGODA NA UDZIAŁ WOLNYCH SŁUCHACZY (prosimy podkreślić)
NIE

MAKSYMALNA LICZBA WOLNYCH SŁUCHACZY:

TAK

____________________________________________________________________________________________________________________
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora znajduje się w jego siedzibie (w Sekretariacie) oraz na stronie Internetowej pod adresem
http://mcksokol.pl/ochrona-danych-osobowych.
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacjami, o których mowa powyżej i są one dla mnie w pełni zrozumiałe. Dane osobowe podaje w celu realizacji zadania,
w tym zgłoszenia i udziału w warsztatach, jak również w związku z jego promocją/upowszechnianiem dorobku.
KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH i WIZERUNKU
1. W związku z udziałem w Metodycznych Warsztatach Kapelmistrzowskich uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu zezwolenie na
rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych na wszelkich nośnikach.
2. Utrwalony wizerunek uczestników może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony
z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, cięty, montowany, modyfikowany, dodawany do innych materiałów
powstających na potrzeby działalności statutowej Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz w celach informacyjnych, promocji i reklamy
organizowanych warsztatów - bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.
3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie - w tym na stronach internetowych oraz portalach
społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter, YouTube itp. (w ramach profilów i domen administratora).
4. Zgoda nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

______________________________
data i czytelny podpis
____________________________________________________________________________________________________________________

