DEKLARACJA UCZESTNICTWA W WARSZTATACH POD TYTUŁEM:
FERIE W TEATRZE STARYM 2020
ORGANIZOWANYCH PRZEZ TEATR STARY W LUBLINIE

•

Ja niżej podpisany/a

Oświadczenie Uczestnika

_______________
Imię i nazwisko

Nr tel. kontaktowego:

__________________

adres poczty elektronicznej ________________

Oświadczam, że:
•
Deklaruję swój udział w warsztatach pod tytułem: Ferie w Teatrze Starym
2020 organizowanych przez Teatr Stary w Lublinie w okresie od dnia 13.01.2020 do dnia
26.01.20120 r.
•
Po wyborze mojej pracy konkursowej zobowiązuję się przestrzegać zasady
przebywania na terenie Teatru, w tym zobowiązuję się dbać o jego mienie oraz stosować się do
wskazówek opiekunów, w tym nie opuszczać pomieszczeń Teatru do czasu zakończenia zajęć.
•
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych jest
Teatr Stary w Lublinie ul. Jezuicka 18, 20 – 113 Lublin.
•
Oświadczam, że zapoznałem się z kauzalną informacyjną w zakresie zasad
ochrony danych osobowych, zgodną z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej:
„RODO”, opracowaną w Teatrze.

_______________

_______________

Miejscowość i data

•

Ja niżej podpisany/a

Podpis Uczestnika

Oświadczenie opiekuna prawnego / rodzica Uczestnika

_______________
Imię i nazwisko

Nr tel. kontaktowego:

____________

adres poczty elektronicznej ________________

Jako opiekun prawny/ rodzic w.w. Uczestnika oświadczam, że:
•
Zapoznałem/am się z Regulaminem Warsztatów i w pełni go akceptuję,
zobowiązując się go przestrzegać.
•
Po wyborze pracy konkursowej Uczestnika na warunkach podanych w
Regulaminy Warsztatów dokonam ustalonej w tym Regulaminie odpłatności.
•
Zapoznałem się z projektem umowy oraz po wyborze pracy konkursowej
Uczestnika na warunkach podanych w Regulaminy Warsztatów zawrę umowę na tych
warunkach.
•
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych jest
Teatr Stary w Lublinie ul. Jezuicka 18, 20 – 113 Lublin.
•
Oświadczam, że zapoznałem się z kauzalną informacyjną w zakresie zasad
ochrony danych osobowych, zgodną z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej:
„RODO”, opracowaną w Teatrze.

_______________
Miejscowość i data

_______________
Podpis opiekuna prawnego/ rodzica Uczestnika

