KARTA ZGŁOSZENIA
XV LETNIA AKADEMIA INSTRUMENTÓW DĘTYCH
MYŚLIBÓRZ 2020
03 – 11 sierpnia 2020r.

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

Instrument
........................
........................
........................
........................

Adres zamieszkania uczestnika (wypełnić na komputerze lub drukowanymi literami)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy do uczestnika ………………………………………...

UCZESTNIK INDYWIDUALNY LUB SKŁAD ZESPOŁU

Imię i nazwisko

WYPEŁNIAJĄ RODZICE UCZESTNIKA lub UCZESTNIK PEŁNOLETNI

Rok nauki gry

Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna……..……………………………

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

Data urodzenia uczestnika …………………………………………………

Adres szkoły ..................................................................................................
Proponowany program do opracowania podczas zajęć indywidualnych
........................................................................................................................
........................................................................................................................
…………………………………………………………………………...….
Proponowany program do opracowania przez zespół
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Opłaty według załączonego cennika:
1. Opłata za uczestnictwo – 670 zł
2. Opłata uczestników za zakwaterowanie z wyżywieniem – 680zł
prosimy wpłacać do dnia 05.07.2020r. na konto:
Stowarzyszenie Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Myśliborza
ul. Lipowa 2a, 74 – 300 Myślibórz
Bank BNP Paribas 49 2030 0045 1110 0000 0267 2640
z dopiskiem: Letnia Akademia Instrumentów Dętych

Mail kontaktowy do uczestnika: …………………………………………..
Uczulenia / diety……………………………………………………………
........................................................................................................................
Administratorem podanych danych osobowych jest: Stowarzyszenie Inicjatywa na Rzecz
Rozwoju Myśliborza , ul. Lipowa 2a oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
w Myśliborzu, ul. Pileckiego 15a i są one podawane w celu świadczenia usług i realizacji
projektu: XV Letnia Akademia Instrumentów Dętych Myślibórz 2020, przez w/w instytucje.
Szanowni Państwo, informujemy, że:
1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych,
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane
będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody albo na podstawie przepisów prawa.

Rodzice niepełnoletnich uczestników oraz pełnoletni uczestnicy XV Letniej Akademii
Instrumentów Dętych Myślibórz 2020 zobowiązani będą do podpisania w dniu przyjazdu:
regulaminu warsztatów, zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników na potrzeby
realizacji letniej akademii oraz jej promocji, a także oświadczenia-deklaracji
o przestrzeganiu, podczas pobytu w Myśliborzu, procedur i zasad bezpieczeństwa
w związku ze stanem epidemicznym w Polsce i ryzykiem zarażenia Covid-19.

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego/ej syna/córki w XV Letniej
Akademii Instrumentów Dętych Myślibórz 2020 w dniach:
03 – 11.08.2020r.
………………………………………………………………………………

O zakwalifikowaniu na warsztaty
decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata zaliczki w wysokości 670zł.

Miejscowość, data i podpis rodzica uczestnika lub pełnoletniego uczestnika

