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KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W WARSZTATACH 
 

Zgłoszenie prosimy wydrukować, prawidłowo wypełnić i podpisać. Jego skan należy przesłać w dniach 27.01-09.02.2018r. na 
adres warsztaty.wloczykijki@gmail.com, a oryginał dostarczyć Organizatorom najpóźniej przed rozpoczęciem Warsztatów. 

 

10.02.2018r. 
 
 12:00-14:00 Warsztaty gry na ukulele [l. 8+], Bartek Orłowski, Duża Sala Warsztatowa  

 12:00-13:00 Bądź w lesie jak Sherlock Holmes. Leśne zabawy z chustą animacyjną [l. 7+], Nadleśnictwo Barlinek, Mała 
Sala Warsztatowa  

 13:00-14:00 Bajkoterapia i artterapia, czyli tworzenie i ilustrowanie wspólnej bajki o zwierzętach [l. 7+], Nadleśnictwo 
Balinek, Mała Sala Warsztatowa  

 14:30-15:00 Joga dla Juniora [l. 6+], Joanna Cegła, Duża Sala Warsztatowa 

 15:00-17:00 Teatr Kamishibai – warsztaty podróżniczo-etnograficzne [l. 5-11], Michalina Kupper, Mała Sala Warsztatowa  

 15:30-16:00 Joga dla dzieci [l. 0-5, z opiekunem], Joanna Cegła, Duża Sala Warsztatowa 

 17:30-18:30 Dylematy między kawą a herbatą [dorośli], Agnieszka Siejka, Mała Sala Warsztatowa  

 

11.02.2018r. 
 

 12:30-13:30 Dzieci na świecie – warsztaty etnologiczne [l. 6-10], Zdzich Rabenda, Mała Sala Warsztatowa 

 13:00-15:00 Wykład motywacyjny „Jak walczyć o swoje marzenia” [młodzież], Małgorzata Kapuściak, Duża Sala 
Warsztatowa 

 14:30-15:30 Zostań podróżnikiem [l. 9-12], Zdzich Rabenda, Mała Sala Warsztatowa 

 15:30-16:30 SLIME czyli glut lub szlam [b/o], BTE i NSP Radosna, Duża Sala Warsztatowa 

 
 

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 dla dzieci i młodzieży w ramach w ramach Festiwalu Podróżniczego „Włóczykijki”. Akceptuję treść 
powyższego Regulaminu i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich i mojego dziecka danych osobowych podanych w niniejszej deklaracji, dla potrzeb niezbędnych do wzięcia udziału  
w warsztatach odbywających się w trakcie Festiwalu Podróżniczego „Włóczykijki”. 
 
Oświadczam że zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych, ich uzupełniania, poprawiania a także zgłoszenia żądania ich 
usunięcia lub wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego 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.). 
Usunięcie lub zaprzestanie przetwarzania danych nie ma wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce przed zgłoszeniem takiego żądania przez uprawnionego. 
 
Wiem również, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia 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.) 
 
Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Żeglarski SZTORM z siedzibą w Barlinku (74-320) przy ul. Sportowej 1 [wpisane do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000680290, NIP 597-15-06-118, REGON 210347528, www: http://sztorm.org, e-mail: sztormbarlinek@wp.pl, tel: 666 316 160]. 
 
 
 

.…………….………………………………………………………… 
Data i czytelny podpis Rodzica/0piekuna prawnego/pełnoletniego Uczestnika 

 

III edycja Festiwalu Podróżniczego „Włóczykijki” 
 

10.-11. lutego 2018 r. 
 

Europejskie Centrum Spotkań 
ul. Leśna 1 

74-320 Barlinek 

mailto:warsztaty.wloczykijki@gmail.com
http://sztorm.org/
mailto:sztormbarlinek@wp.pl

