
1. 

 

Zgłoszenie udziału w warsztatach „Wywczasy nad rzeką – Warsztaty DJ-skie”  

w dniach 2, 9 i 16 lipca 2022 r. w Cigacicach.   

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Sulechów. 

 

………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko uczestnika 

………………………………………………………………………………………………… 
Wiek uczestnika 

………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko opiekuna prawnego (młodzież poniżej 18 lat) 

………………………………………………………………………………………………… 
Nr telefonu, adres e-mail uczestnika / opiekuna prawnego (młodzież poniżej 18 lat) 

………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa i adres szkoły 

 

Oświadczenie zgłaszającego: 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem warsztatów „Wywczasy nad rzeką – Warsztaty DJ-skie”  

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. 

 

                                                                                               ………………………………… 
                                                                  Data i czytelny podpis uczestnika 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. 
 
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika warsztatów, który nie ukończył 18 lat: 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem  warsztatów „Wywczasy nad rzeką – Warsztaty DJ-skie” 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w warsztatach.  

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. 

 

                                                                      ………………..……………………………..… 
                                                           Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka / podopiecznego przez organizatora, tj. 
Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Współczesnej w Zielonej Górze, z siedzibą przy ul. Wiśniowej 10, 65-517 Zielona 
Góra. Przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i realizacji warsztatów, 
2. dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania projektu, w tym przepisów 

dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora, 
3. mam prawo do żądania od Administratora dostępu do treści podanych danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, 
4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie, 
5. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia udziału w warsztatach „Wywczasy nad 

rzeką – Warsztaty DJ-skie” 
 

……………………………………………. 
                                                           Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu 
 
 

 
3. 

 
Oświadczenie pełnoletniego uczestnika warsztatów: 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem  warsztatów „Wywczasy nad rzeką – Warsztaty DJ-skie”. 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. 

 

                                                                                                   ……………….………………..… 
                                                                                                  Data i czytelny podpis uczestnika konkursu 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, tj. Towarzystwo Przyjaciół Sztuki 
Współczesnej w Zielonej Górze, z siedzibą przy ul. Wiśniowej 10, 65-517 Zielona Góra. Przyjmuję do 
wiadomości, iż: 

1. dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i realizacji warsztatów, 
2. dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania projektu, w tym przepisów 

dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora, 
3. mam prawo do żądania od Administratora dostępu do treści podanych danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, 
4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie, 
5. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia udziału w warsztatach „Wywczasy nad 

rzeką – Warsztaty DJ-skie” 
 
 
……………………………… 

                                                                                                 Data i czytelny podpis uczestnika konkursu 
 
 
 
 


