28. Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych
ŚWIĘTO DZIECI GÓR
Nowy Sącz, 19-26 lipca 2020
KARTA ZGŁOSZENIA

Pełna nazwa zespołu:

Zgłaszamy udział w 28. Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI
GÓR w dniach 19-26 lipca 2020 r. w Nowym Sączu, potwierdzamy znajomość regulaminu Festiwalu
i zobowiązujemy się do jego przestrzegania.

/pieczątka, podpis kierownika zespołu/

I. INFORMACJE O ZESPOLE
kraj:

miejscowość:

region etnograficzny:

nazwa instytucji patronującej:

dane teleadresowe zespołu - do korespondencji:
adres:
ulica:
numer domu:
kod pocztowy:
telefon:
fax.:
e-mail:

numer lokalu:
miejscowość:

adresy stron internetowych:
strona internetowa
Facebook
Instagram
dane osoby kierującej zespołem:
imię i nazwisko:
funkcja:
adres:
telefon:
e-mail:
w sprawach organizacyjnych dotyczących udziału w Festiwalu prosimy o kontakt z osobą:
imię i nazwisko:
funkcja:
telefon, e-mail:

LICZBA CZŁONKÓW ZESPOŁU:
(dzieci, kapela, kierownictwo, opieka, kierowcy - wszyscy uczestnicy)

dzieci:
muzycy:
dorośli:

dziewczynki:
chłopcy:
kobiety:
mężczyźni:
kobiety:
mężczyźni:

przedział
wieku (od-do):
przedział
wieku (od-do):

ogólna liczba wszystkich
członków zespołu - suma:

!!! Ogólna liczba członków grupy (wraz z osobami towarzyszącymi i kierowcami autokaru) nie może przekraczać 40 osób !!!

II. PRZYJAZD ZESPOŁU
Przyjazd zespołu do Nowego Sącza przewidziany jest na 18 lipca 2020 (sobota)
w godzinach popołudniowych - około godziny 16.00:
Miejsce przyjazdu:
Nowy Sącz - ul. Nadbrzeżna 34
Hala Widowiskowo-Sportowa
BIURO ORGANIZACYJNE FESTIWALU
!!! Jeśli z jakichś powodów zespół nie może przyjechać w określonym wyżej terminie,
prosimy o powiadomienie o tym najpóźniej 48 godzin wcześniej !!!
Kontaktowy numer telefonu w czasie podróży zespołu ze swojej miejscowości do Nowego Sącza:

•

dot. zespołów zagranicznych:

Rodzaj transportu:
Przewidywany termin / czas wyjazdu z kraju:
Miejsce przekraczania granicy lub docelowy port lotniczy w Polsce:
Przewidywany czas przyjazdu do Polski (samolot) lub do Nowego Sącza (autobus):
Przewidywany czas powrotu - wyjazdu z Polski (samolot) lub z Nowego Sącza (autobus):

Uwagi organizacyjne - istotne z punktu widzenia zespołu:

III. INFORMACJE O PROGRAMIE / REPERTUARZE
Określenie stylu programu - zgodnie z klasyfikacją CIOFF (prosimy o zaznaczenie X):
A - autentyczny
E - artystycznie opracowany
S - stylizowany
Tytuł programu:

Opis programu:

Wyszczególnienie wymaganych regulaminem elementów programu oraz ich krótka charakterystyka:
tańce

pieśni

gry i zabawy

Imię i nazwisko instruktora / choreografa zespołu:

IV. SKŁAD KAPELI (ZESPOŁU INSTRUMENTALNEGO AKOMPANIUJĄCEGO):
Wyszczególnienie i opisanie poszczególnych instrumentów:

Szczególne potrzeby techniczne:

Imię i nazwisko kierownika kapeli:

V. DZIEŃ NARODOWY

(Regulamin: pkt. I/9)

a) propozycja zespołu dotycząca programu dodatkowego w czasie swojego dnia narodowego.
Dotyczy prezentacji kultury swojego regionu w formach pozascenicznych:

b) jakiej pomocy w realizacji dnia narodowego zespół oczekuje od organizatora:

VI. DZIEŃ U POLSKICH PRZYJACIÓŁ

(Regulamin: pkt. I/10)

Propozycja zespołu polskiego dotycząca organizacji dnia w swojej miejscowości:

VII. WYŻYWIENIE
Proszę wymienić oczekiwania dotyczące posiłków, np. kuchnia wegetariańska, diety, napoje:

!!! Zgodnie z art. 13 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 (dalej „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz.1000) wyrażam zgodę na umieszczenie moich
danych osobowych w bazie danych MCK SOKÓŁ oraz ich przetwarzanie zgodnie z zasadami organizacyjnymi wynikającymi
z działalności Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowy Sączu.

______________________________
/data, podpis kierownika zespołu/

www.swietodziecigor.pl

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich
swobodnego przepływu informujemy że:
•
Administratorem danych osobowych jest Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu ul. Jana
Długosza 3.
•
Inspektor Ochrony Danych Osobowych - tel. 0 18 448 26 01
•
Dane osobowe zbierane są:
o w celu rejestru ewidencji osób biorących udział w wydarzeniach kulturalnych
organizowanych przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
o w celu realizacji zadań
o w celu popularyzacyjnym poprzez umieszczenie wizerunku lub nagrania z występem na
stronie internetowej.
•
Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa.
•
Uczestnicy wydarzeń kulturalnych organizowanych przez MCK SOKÓŁ mają prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia przetwarzania danych, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, i wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
•
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wymienionych celów
zbierania danych.
•
Dane osobowe będą przetrzymywane na okres realizacji zadania.
•
Po zapoznaniu się z informacjami zamieszczonymi powyżej wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w celach i zasadach określonych w powyższej Zgodzie.

______________________________
Data

______________________________
Imię i Nazwisko

______________________________
Czytelny Podpis

