
 

PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH 

Formularz konkursowy 

 

Nazwa zespołu   
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa i adres placówki - szkoła i adres (pełna nazwa)   
………………………………………………………………………………………………………………………………
……...................................................................................................................................................................... 
Kategoria wiekowa (podkreślić właściwe)  
szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa  
Tytuł spektaklu  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Twórcy (scenariusz, reżyseria, muzyka, choreografia)  
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………… 
Liczba osób w zespole   
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Opiekun artystyczny - imię i nazwisko dane kontaktowe (telefon, e-mail)   
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………… 
Czas trwania prezentacji w minutach (nie większy niż 30 min.)   
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Czas na montaż/ demontaż (nie większy niż 10 min)  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Wymagania sceniczne - warunki techniczne, zapotrzebowanie sprzętowe 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych dostarczonych w formularzu konkursowym w zakresie:  
 

Imię i  nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres i nazwa szkoły 
 
Przez  Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, z siedzibą w (02-697) Warszawie przy ulicy Wincentego Rzymowskiego 32, 
zwanym Administratorem Danych Osobowych, w celu przeprowadzenia działań związanych z organizacją Konkursu teatralnego w ramach 
festiwalu Mam to! 
Podanie danych jest wymogiem regulaminu konkursu. Nie podanie danych skutkowało będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. 
Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez okres trwania kolejnych edycji konkursu. Dane będą udostępniane innym domom kultury 
współpracującym w ramach konkursu Mam to!, tj.: DK „Kadr”, Centrum „Łowicka”, DK „Dorożkarnia”, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów 
m. st. Warszawy, Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów”, Służewski Dom Kultury Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. Dane  przetwarzane będą 
jedynie w celu określonym powyżej. Dane nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
W ramach przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu prawo: 
- anulowania wydanej zgody; dostępu do danych, uzyskania kopii; do sprostowania danych;  
do „bycia zapomnianym” – usunięcia danych z bazy; do ograniczenia przetwarzania danych;  do przenoszenia danych; do złożenia skargi do 
organu nadzorczego; 
W sprawach związanych z Państwa danymi oraz ich przetwarzaniem mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych mailowo pod adresem: iod-mm@tbdsiedlce.pl 
 

 
 
 
                                                                                                                                              …………………………………………………………… 
                        (data, czytelny podpis opiekuna artystycznego) 
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