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ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO ,,FESTIWALU MURALI?”  

DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH 

 

Zgłaszam chęć udziału mojego podopiecznego/mojej podopiecznej w warsztatach 

i spotkaniach realizowanych w ramach ,,Festiwalu Murali?”. Jednocześnie wyrażam zgodę na 

jego/jej udział we wspomnianym projekcie. 

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………… 

Wiek dziecka: ………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………                       ………………………………………… 

miejscowość, data                                                          podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Dane rodzica/opiekuna prawnego: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….. 

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………… 

Telefon: ………………………………………………………………………………………… 

E-mail: …………………………………………………………………………………………. 

 

Dlaczego chce Pan/Pani, aby dziecko uczestniczyło w ,,Festiwalu Murali?” ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Kiedy odpowiadałoby Pani/Panu, aby odbywały się warsztaty i spotkania? Proszę 

zaznaczyć właściwą kratkę. (Wybór ten nie jest równoznaczny z zapisem na dany dzień). 

 Grupa A*  Grupa B* 

*(pełen harmonogram festiwalu zamieszczony na: https://www.facebook.com/events/334235877478208/) 

Miejsce na Pana/Pani uwagi 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Niniejsze zgłoszenie jest: 

 samodzielne 

 powiązane ze złożonym zgłoszeniem następujących osób (proszę podać imię 

i nazwisko innych zgłoszonych; wymienienie ich w tym miejscu nie jest 

równoznaczne ze złożeniem zgłoszenia): 

………………………………………………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby ,,Festiwalu Murali?”, (zgodnie  

z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie  

z Rozporządzeniem 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 (RODO)). 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieodwołalne prawo do wykorzystywania zdjęć, materiałów filmowych i 

telewizyjnych, na których utrwalony jest wizerunek mojego dziecka.  Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie 

i powielanie wskazanych materiałów za pośrednictwem dowolnego medium, w ramach „Festiwalu Murali?” 

2019 r. w celach popularyzacji wyżej wymienionego wydarzenia jak i działalności Fundacji Ochrony 

Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, która kieruje Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach. 

 

…………………………………………                       ………………………………………… 

              miejscowość, data                                               podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Przesłanie ankiety zgłoszeniowej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 


