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KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W WARSZTATACH 
 
Proszę zaznaczyć, których Warsztatów zgłoszenie dotyczy: 
 

 godz. 11:00-14:00 Warsztaty animacji poklatkowej (14+) Karolina Glasner, sala warsztatowa nr 1 

 godz. 12:00-13:00 Pleciemy Głupoty (10-14l) Klub Żeglarski SZTORM Barlinek, sala warsztatowa nr 2 

 godz. 13:00-14:30 Drugie Życie Żagli (12+) Klub Żeglarski SZTORM Barlinek, sala warsztatowa nr 2 

 godz. 15:00-16:00 Posągi Świata (6-9l) BTE i NSP „Radosna”, sala warsztatowa nr 2 

 godz. 15:30-16:30 Warsztaty archeologiczne (8-10l) Anna Jaklewicz, sala warsztatowa nr 1 
 

 
 

1. DANE UCZESTNIKA WARSZTATÓW: 
 
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Wiek……………….: …………………………………., Telefon kontaktowy …….…………………………………….. 
 
e-mail: ………..……………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

2. DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (dotyczy Uczestników niepełnoletnich): 
 
 Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………… 

 
Telefon kontaktowy: ………………………………………, e-mail: ………..…………………………………………… 
 
 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w Warsztatach w ramach Festiwalu Podróżniczego Włóczykijki. Wiem, że 
warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest akceptacja treści Regulamin. W związku z tym, zobowiązuję się do jego przestrzegania,  oraz 
akceptuję jego treść.      

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich i mojego dziecka danych osobowych podanych w niniejszej deklaracji, dla potrzeb 
niezbędnych do udziału w warsztatach podróżniczych odbywających się w trakcie II Festiwalu Podróżniczego Włóczykijki.  
Oświadczam że zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak 
również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 
Osobowych; tekst jedn.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Wiem również, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich 
podania jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału w warsztatach. 
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatną wielokrotną publikację wizerunku mojego i mojego dziecka dla potrzeb promocji Festiwalu Podróżniczego 
Włóczykijki. Zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie tego wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium bez 
konieczności każdorazowego zatwierdzania (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych tekst jedn.: Dz. U. z  2002 nr 101, poz. 926 ze zm., 
oraz Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych tekst jedn.: Dz. U. z  2006 nr 90, poz. 631 ze zm.) 

 
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że administratorem tak zebranych danych osobowych jest Klub Żeglarski Sztorm, ul. Sportowa 1,  
74-320 Barlinek 

 
 

 
 
 

………………………………………………………………. 
Data i czytelny podpis Rodzica/0piekuna 

prawnego/pełnoletniego Uczestnika 
 

 

II edycja Festiwalu Podróżników i Podróży 
„WłóczyKijki” 

 

18. marca 2017r. 
   

   Europejskie Centrum Spotkań 
ul. Leśna 1 

74-320 Barlinek 


