Załącznik nr 1 do Regulaminu parady imprezy Skarbnikowe Gody 2022
1.10.2022r. Park Miejski w Zabrzu, ul. Dubiela

www.mok.art.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA uczestnictwa w paradzie i konkursie na najładniejsze przebranie
Nazwa instytucji / podmiotu ……………………………………………………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Osoba do kontaktu / właściciel …………………………………………………………………………………………………………………..
Numer telefonu ………………………………………………………

E-mail ………………………………………………………………

Branża – opis prowadzonej działalności ………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zgłaszamy udział w paradzie i konkursie z okazji 100 jubileuszu Miasta Zabrze „Skarbnikowe Gody”
poprzez:
Proszę zaznaczyć właściwą informację
❑ udział w paradzie w konkursie na najładniejsze przebranie
Temat: „FAJER NA 100 LAT” (słowa klucz: kolorowe świętowanie, kwiaty, torty, prezenty, 100 rocznica miasta, historia miasta). 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): ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
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.

Warunki udziału w imprezie:
Oświadczenia:
•

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Parady oraz konkursu na najładniejsze przebranie w ramach „Skarbnikowych
Godów 2022”, Regulaminem imprezy, a także Regulaminem porządkowym imprezy Skarbnikowe Gody 2022 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.
………………………………………………………………………………………………………………………..

(Data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej)

•

Jako Zgłaszający zobowiązuję do pobrania w imieniu Organizatora od rodziców / opiekunów prawnych / pełnoletnich uczestników*
uczestników zgód na udział w wydarzeniu oraz przetwarzanie danych osobowych" (DOTYCZY WYŁĄCZNIE PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH).
(*niepotrzebne skreślić)
………………………………………………………………………………………………………………………..

(Data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej)

_____________________________

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY _____________________________

siedziba: Zabrze 41-800, ul. 3 Maja 91a, telefony: 32/278 08 02, 531 614 667, e-mail: kontakt@mok.art.pl
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Zgłaszający oświadcza, iż wszystkie podane w karcie dane są zgodne z prawdą. Jednocześnie zgłaszający oświadcza, iż znane są mu
skutki podania nieprawdziwych informacji w karcie zgłoszeniowej, które skutkują natychmiastowym usunięciem zgłaszającego
z miejsca parady.
………………………………………………………………………………………………………………………..

(Data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych / Klauzula informacyjna
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez MOK danych osobowych w zakresie imię, nazwisko, numer telefonu,
e-mail w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością statutową MOK, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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)
* niepotrzebne skreślić
Powyższa zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili może zostać odwołana w formie pisemnej. Odwołanie zgody nie wpływa na legalność
przetwarzania do momentu odwołania.
………………………………………………………………………………………………………………………..

(Data i podpis osoby wyrażającej zgodę)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy,
że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu, ul. 3 Maja 91a, reprezentowany
przez Panią Dyrektor: Katarzynę Flak, tel. 32 278 08 02, strona internetowa: www.mok.art.pl, e-mail: kontakt@mok.art.pl,
REGON: 277455042, NIP: 648 23 69 154.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację,
kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:
a) przesyłając wiadomość na adres e-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl
b) listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych
Dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia
RODO*, czyli na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym poniżej.
Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w wydarzeniu, obsługi uczestników wydarzenia, zapewnienia prawidłowej organizacji
wydarzenia, w tym prowadzenia dokumentacji związanej z wydarzeniem, jej archiwizacji oraz promocji wydarzenia, a także w celach
informacyjnych i promocyjnych i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestnictwo w imprezie;
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania
lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
*RODO – Rozporządzenie 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).

………………………………………………………………………………………………………………………..

(Data i podpis osoby wyrażającej zgodę)

_____________________________

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY _____________________________

siedziba: Zabrze 41-800, ul. 3 Maja 91a, telefony: 32/278 08 02, 531 614 667, e-mail: kontakt@mok.art.pl

