
 

Załącznik do Regulaminu 
I Spotkania Teatralne Rampa Komediowa 2019 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA – I SPOTKANIA TEATRALNE RAMPA KOMEDIOWA 2019 
 

 
1. KATEGORIA (Proszę zaznaczyć właściwe) 

 
 Dzieci ze szkół podstawowych z terenu powiatu wielickiego 
 Młodzież od 13 do 25 roku życia 

 
2. RODZAJ PRZEDSTAWIENIA (Proszę zaznaczyć właściwe) 

 
 Spektakl komediowy 
 Kabaret 

 
3. NAZWA GRUPY............................................................................................................................................. 
 
4. ILOŚĆ UCZESTNIKÓW................................................................................................................................... 

 
5. PRZEDZIAŁ WIEKOWY UCZESTNIKÓW........................................................................................................... 
 
6. TYTUŁ   SPEKTAKLU..................................................................................................................................... 
 
7. AUTOR SCENARIUSZA................................................................................................................................... 

 
8. REŻYSER SPEKTAKLU................................................................................................................................... 

 
9. CZAS TRWANIA SPEKTAKLU.......................................................................................................................... 
 
10. CZAS PRZYGOTOWANIA (montaż i demontaż) ............................................................................................... 
 
11. KRÓTKI OPIS SCENOGRAFII (zapewniają uczestnicy) 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 
12. AUTOR SCENOGRAFII................................................................................................................................... 

 
13. AUTOR MUZYKI, DŹWIĘKU............................................................................................................................ 
 
14. WYMOGI SCENICZNE (zapewnia organizator) 

• ŚWIATŁO...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

• DŹWIĘK................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

• INNE.....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
15. KRÓTKA INFORMACJA NA TEMAT PRZEDSTAWIENIA, JEGO TREŚCI I PRZESŁANIA 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

14. KRÓTKA INFORMACJA O ZESPOLE (od kiedy istnieje, sukcesy, udział w innych przeglądach i konkursach 

teatralnych) 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................



 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

15. IMIĘ I NAZWISKO INSTRUKTORA................................................................................................................... 

 

16. ADRES E-MAIL, TELEFON 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

17. PLACÓWKA DELEGUJĄCA (nazwa i adres) 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 
X Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z zasadami Regulaminu Rampy i akceptuję go.       

X Oświadczam, że ja i wszyscy uczestnicy przeglądu oraz opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników zapoznaliśmy się z klauzulą 

informacyjną i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w celu organizacji przeglądu. 

 
 

 
  Data              Pieczęć i podpis   

Instytucji delegującej lub Instruktora 
 
_________________________                             _________________________________ 
 
 
1. Administratorem danych jest Centrum Kultury w Gdowie z siedzibą przy ul. Krakowskiej 398 w Gdowie (32-420).   
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje powołany inspektor ochrony danych osobowych, z którym można 
kontaktować się pod adresem: rafal.iodo@tlen.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, właściwego przeprowadzenia, rozliczenia i sporządzenia 
relacji z I Spotkania Teatralnego Rampy Komediowej 2019, zgodnie z obowiązującym regulaminem imprezy oraz 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt. 3 jest art. 6 ust. 1 lit. b, Ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą przed zawarciem umowy). Akceptacja regulaminu i udostępnienie na tej podstawie danych 
osobowych stanowi w tym wypadku rodzaj zawarcia umowy. 
5. Przetwarzanie danych osobowych dotyczyć będzie: 
- publikacji imienia i nazwiska uczestnika/nazwy zespołu oraz nazwy instytucji delegującej na stronach 
internetowych i na facebooku  
- wywieszenia kolejności wystąpień na tablicach ogłoszeń w miejscu przeprowadzenia przeglądu 
- zapowiedzi konferansjerskich 
- promocji działań konkursowych w postaci informacji pisemnych, fotografii i relacji video (strony internetowe, 
facebook, prasa, telewizja powiatowa). 
6. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji przeglądu oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.   
7. W związku z przetwarzaniem danych, osobie, której te dane dotyczą, przysługują następujące prawa: prawo 
dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, żądania ograniczania przetwarzania, prawo wniesienia skargi 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału 
w przeglądzie. 

9. Dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 
Gospodarczy. 
10. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym administratorzy powierzają przetwarzanie danych. 
 
Potwierdzam zgodność podanych danych. 
          

 
  Data               Pieczęć i podpis   

Instytucji delegującej lub Instruktora 
 
_________________________                               ________________________________ 


