
                  
                                                      

 

 

Organizator:   Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu,   

ul. 3 Maja 91a, 41- 800 Zabrze, tel./fax 32/278 08 02, kom. 531 614 667 

kontakt@mok.art.pl, www.mok.art.pl 

SKARBNIKOWE GODY w dniu 7.10.2017r. 

Park Poległych Bohaterów w Zabrzu, ul. Dubiela  

 
FORMULARZ    ZGŁOSZENIA   uczestnictwa w paradzie 
Nazwa instytucji / podmiotu 

Adres
 

Właściciel/osoba do kontaktu
 

Numer telefonu E-mail 

Branża – opis prowadzonej działalności  
 

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

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

 

Zgłaszamy udział w paradzie „Skarbnikowe Gody” z okazji 95 jubileuszu Miasta Zabrze poprzez: 

Proszę zaznaczyć właściwą informację
 

 udział w paradzie w konkursie na najładniejsze przebranie zaprezentowane w paradzie  

    Temat: „SPORTOWE MIASTO” (sportruch* energia zabawa)  -  dla podmiotów edukacyjnych i innych organizacji 

Jury będzie oceniać pomysł oraz nawiązanie do tematu. Przebranie indywidualne lub aranżacja całej grupy (klasy). 

Ogłoszenie wyników podczas trwania imprezy. 

Ilość uczestników pieszych: ………………………………. 

Ilość i rodzaj innych pojazdów/uczestników ruchu: ……………………………………….. 

Tytuł przebrania: ……………………………………………… 

 

  udział w paradzie w celu promocji własnej działalności  - dla firm i innych podmiotów 

Ilość uczestników pieszych: ………………………………. 

Ilość i rodzaj innych pojazdów/uczestników ruchu: ……………………………………….. 

Forma prezentacji/udziału w paradzie (krótki opis): 

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

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

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

 

 

Warunki udziału 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Parady, Regulaminem imprezy a także Regulaminem porządkowym imprezy 

Skarbnikowe Gody 2017 organizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu oraz akceptuję bez zastrzeżeń wszystkie warunki w nich 

zawarte, w tym zasady określone w Formularzu zgłoszenia uczestnictwa w paradzie. 

 

Zgłoszenie uczestnictwa w paradzie nie jest jednoznaczne z udziałem w paradzie. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji 

o zakwalifikowaniu danego podmiotu do parady, w tym wyznaczenia miejsca zbiórki i kolejności występu w paradzie. 

  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja niżej podpisany/na,  po poinformowaniu mnie o celu zbierania danych, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych wizerunku i wypowiedzi na potrzeby związane z udziałem w Barwnej Paradzie, Konkursie na najładniejsze 

przebranie oraz w celach promocyjnych imprezy Skarbnikowe Gody zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity: tj. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych osobowych w rozumieniu 

w/w ustawy jest MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 91 a. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest 

dobrowolna,  zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania.         
 

                                                                                            

………………………………….. 
(Data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej) 


