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Zgłoszenie prosimy wydrukować, prawidłowo wypełnić i podpisać. Jego skan należy przesłać w dniach 14.11-2022.-20.11.2022r. 
na adres warsztaty.wloczykijki@gmail.com, a oryginał dostarczyć Organizatorom najpóźniej w dniu Warsztatów. 

 

25.11.2022r. 

 godz. 16:00 – Robb Maciąg, Etnowarsztaty arabskie (warsztaty dla dzieci  i młodzieży 10 lat + ) sala 

konferencyjna BOK 

 godz. 18:00 – Piotr Horzela,  Interaktywna prelekcja „Antarktyka – stacja polarna, lodowce, pingwiny” (prelekcja 

dla dzieci i młodzieży  10 lat +) sala konferencyjna BOK 

 

 

26.11.2022r 

 godz. 11:00 – Robb Maciąg, Etnowarsztaty hawajskie (warsztaty dla dzieci 6 - 10 lat) sala konferencyjna BOK 

 godz. 13:00 - Robb Maciąg, Etnowarsztaty tureckie (warsztaty dla dzieci i młodzieży 10 lat +) sala konferencyjna 

BOK 

 

* orientacyjny czas trwania w/w warsztatów to 90 min. 

 

 

 

DANE UCZESTNIKA WARSZTATÓW oraz RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO uczestnika niepełnoletniego: 

 

Imię i nazwisko uczestnika warsztatów: …………………………………..……………………………… Wiek …..………… 
 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego: ..……………………………..………………… 
 

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

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w warsztatach dla dzieci i młodzieży 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 podróżniczych odbywających się w trakcie Festiwalu Podróżniczego „Włóczykijki”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą 

informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz 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. 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 przepisami o 

ochronie danych osobowych 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 „Włóczykijki” (KRS nr 753481), adres: ul. Czereśniowa 

6, 74-320 Barlinek, e-mail: festiwalwloczykijki@gmail.com 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………. 
czytelny podpis opiekuna prawnego / pełnoletniego uczestnika 

 

VI edycja Festiwalu Podróżniczego „Włóczykijki”  
25-26 listopada 2022r. 

 
Barlinecki Ośrodek Kultury 

ul. Podwale 9, 74-320 Barlinek 
 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W WARSZTATACH PODRÓŻNICZYCH 

mailto:festiwalwloczykijki@gmail.com

