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17. FESTIWAL TEATRÓW NIEWIELKICH 
KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA 

DUODRAM 
 
 

Po zapoznaniu się z Regulaminem 17. Festiwalu Teatrów Niewielkich, zgłaszam swój udział/udział mojego dziecka w Festiwalu. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA 1 

IMIĘ I NAZWISKO DATA URODZENIA 

  

ZAWÓD MIASTO 

  

TELEFON MAIL 

  

INSTYTUCJA DELEGUJĄCA 
(np.: szkoła, uczelnia, instytucja kultury, brak, itp.) 

IMIĘ I NAZWISKO INSTRUKTORA 

  

KONTAKT DO OPIEKUNA  
(w przypadku osób niepełnoletnich) 

KONTAKT DO INSTRUKTORA 

  

KRÓTKA INFORMACJA O WYKONAWCY 
(np.: udział w poprzednich edycjach OFTN; miejsce nauki/miejsce pracy; przynależność do grupy teatralnej; staż działalności w ruchu teatralnym; 
pierwszy/najważniejszy występ – rok, tytuł; hobby; ulubiony poeta/pisarz; ulubiony utwór prozatorski/poetycki; marzenie; plany na przyszłość) 

 

DOTYCHCZASOWE DOKONANIA WYKONAWCY 
(konkursy, festiwale, przeglądy) 

 

NOCLEG 
(należy podać liczbę miejsc) 

RODZAJ DIETY 
(należy podać liczbę osób) 

WYŻYWIENIE 
(należy podać liczbę osób) 

25/26.02.2023 – 

26/27.02.2023 – 

mięsna –  

wegetariańska – 

bez glutenu, bez laktozy – 

25.02.2023 – obiad –  

25.02.2023 – kolacja – 

26.02.2023 – obiad – 

26.02.2023 – kolacja – 

27.02.2023 – obiad – 
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INSTYTUCJA DELEGUJĄCA 
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(np.: udział w poprzednich edycjach OFTN; miejsce nauki/miejsce pracy; przynależność do grupy teatralnej; staż działalności w ruchu teatralnym; 
pierwszy/najważniejszy występ – rok, tytuł; hobby; ulubiony poeta/pisarz; ulubiony utwór prozatorski/poetycki; marzenie; plany na przyszłość) 

 

DOTYCHCZASOWE DOKONANIA WYKONAWCY 
(konkursy, festiwale, przeglądy) 

 

NOCLEG 
(należy podać liczbę miejsc) 

RODZAJ DIETY 
(należy podać liczbę osób) 

WYŻYWIENIE 
(należy podać liczbę osób) 

25/26.02.2023 – 

26/27.02.2023 – 
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wegetariańska – 

bez glutenu, bez laktozy – 

25.02.2023 – obiad –  
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26.02.2023 – obiad – 

26.02.2023 – kolacja – 

27.02.2023 – obiad – 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE SPEKTAKLU 

TYTUŁ SPEKTAKLU RODZAJ PRZEDSTAWIENIA 

 DUODRAM 

IMIONA I NAZWISKA WYSTĘPUJĄCYCH 

AKTOR I AKTOR II 

  

AUTORZY TEKSTÓW TŁUMACZENIE 

  

REŻYSERIA SCENOGRAFIA 

  

CHOREOGRAFIA OPRACOWANIE MUZYCZNE 

  

CZAS TRWANIA 

SPEKTAKLU MONTAŻU DEMONTAŻU MINIMALNEJ PRÓBY 

    

ZAPOTRZEBOWANIE NA POMOC LOKALNĄ 
(zaznacz właściwe) 

☐ montaż                                               ☐ demontaż                                               ☐ próba 

ZAPOTRZEBOWANIE NA LOKALNE ELEMENTY SCENOGRAFII 
(np.: podesty, krzesła, stoliki, wieszaki, inne, brak, itp. – jeżeli występują, prosimy o dokładny opis i ilość sztuk) 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZESTRZENI SCENICZNEJ 

POWIERZCHNIA SCENY  
(minimalne wymiary) 

ZACIEMNIENIE 

  

WEJŚCIE/WYJŚCIE ZAPLECZE 
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE OŚWIETLENIA SCENICZNEGO 

OPIS OBSŁUGA 
(zaznacz właściwe) 

 
☐ samoobsługa 
 

☐ technik lokalny 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAGŁOŚNIENIA 

NOŚNIK DŹWIĘKU 
(CD/pendrive/inny) 

MIKROFONY LINIE INSTRUMENTALNE 

☐ CD 
 

☐ pendrive 
 

☐ inny 

  

INNE POTRZEBY OBSŁUGA 
(zaznacz właściwe) 

 
☐ samoobsługa 
 

☐ technik lokalny 

INNE WYMAGANIA/UWAGI 

 

OPIS SPEKTAKLU 
(np.: data premiery, źródła inspiracji, główne wątki, założenia, przesłanie, itp.) 

 

NAGRANIE SPEKTAKLU 

załącznik multimedialny 1 

ZDJĘCIA UCZESTNIKA 

załącznik multimedialny 2, 3 – zdjęcia portretowe uczestników – najlepiej na jednolitym, ciemnym tle  

załącznik multimedialny 4 – zdjęcie przedstawiające wykonawców w trakcie działania scenicznego 

 
 

 

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

            miejscowość, data          czytelny podpis uczestnika 1 

(lub opiekuna prawnego uczestnika) 
 

 

 

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

            miejscowość, data          czytelny podpis uczestnika 2 

(lub opiekuna prawnego uczestnika) 
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OŚWIADCZENIA 

 

 

 

Ja, niżej podpisany/-a: 

1. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią regulaminu 17. Festiwalu Teatrów Niewielkich oraz akceptuję jego 

postanowienia. 

2. Oświadczam, że wykorzystane w spektaklu utwory nie podlegają opłatom z tytułu praw autorskich i praw 

pokrewnych, a jeśli podlegają takim opłatom – to oświadczam, że opłaty te zostały uregulowane. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Festiwalu moich danych osobowych/danych osobowych 

mojego dziecka* w celach związanych z udziałem w 17. Festiwalu Teatrów Niewielkich zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). 

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku 

mojego dziecka* przez Organizatora Festiwalu na potrzeby organizacji, dokumentacji i promocji wydarzenia na 

stronach internetowych Organizatora Festiwalu w publikacjach dotyczących Festiwalu na stronach Centrum 

Spotkania Kultur w Lublinie: www.spotkaniakultur.com, facebook.com/cskwlublinie. 

5. Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego/mojego 

dziecka wizerunku* i moich/mojego dziecka* artystycznych wykonań w ramach Festiwalu w materiałach audio-

wizualnych, audio i fotograficznych lub ich fragmentach („Materiały”), wykonanych w trakcie 17. Festiwalu 

Teatrów Niewielkich. Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie 

oraz rozpowszechnianie Materiałów lub ich fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez 

Organizatora na terytorium całego świata, bez ograniczeń czasowych dla celów promocyjnych, 

dokumentacyjnych Festiwalu oraz transmisji wydarzenia w mediach społecznościowych Organizatora. 

6. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie, ale może być w dowolnym momencie cofnięta, 

jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem. Wycofanie 

zgody można przesłać na adres e-email: iod@spotkaniakultur.com. 

 

* nieprawidłowe skreślić 

 

Złożeniem podpisu akceptuję ustalenia zawarte w punktach 1-6. 

 

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

            miejscowość, data          czytelny podpis uczestnika 1 

(lub opiekuna prawnego uczestnika) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

17. FESTIWALU TEATRÓW NIEWIELKICH 
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO, 

Organizator Festiwalu informuje, że:  

1) Administratorem danych osobowych uczestnika 17. Festiwalu Teatrów Niewielkich jest Centrum Spotkania 

Kultur z siedzibą w Lublinie, pl. Teatralny 1, 20-029 Lublin.  

2) W sprawie ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych powołanym 

przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie pod adresem: iod@spotkaniakultur.com.    

3) Dane osobowe uczestnika 17. Festiwalu Teatrów Niewielkich przetwarzane będą w celach określonych 

w niniejszym Regulaminie. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika 17. Festiwalu Teatrów Niewielkich jest art. 6 

ust. 1 lit. f) RODO, mówiący że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, 

której dane dotyczą.  

5) Dane osobowe uczestnika 17. Festiwalu Teatrów Niewielkich będą przekazane wyłącznie osobom 

upoważnionym, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz innym 

odbiorcom danych, jeżeli posiadają prawną podstawę do ich uzyskania lub podmiotom, z którymi 

administrator podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

6) Uczestnik 17. Festiwalu Teatrów Niewielkich ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. Posiada prawo do cofnięcia zgody, które nie ma jednak wpływu na zgodność 

przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.  

7) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż podczas 

przetwarzania podanych przez niego danych osobowych naruszone zostały przepisy dotyczące ich ochrony. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestniczenia w niniejszym Festiwalu.  

9) Dane uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani profilowane, nie będą także 

przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
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OŚWIADCZENIA 

 

 

 

Ja, niżej podpisany/-a: 

1. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią regulaminu 17. Festiwalu Teatrów Niewielkich oraz akceptuję jego 

postanowienia. 

2. Oświadczam, że wykorzystane w spektaklu utwory nie podlegają opłatom z tytułu praw autorskich i praw 

pokrewnych, a jeśli podlegają takim opłatom – to oświadczam, że opłaty te zostały uregulowane. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Festiwalu moich danych osobowych/danych osobowych 

mojego dziecka* w celach związanych z udziałem w 17. Festiwalu Teatrów Niewielkich zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). 

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku 

mojego dziecka* przez Organizatora Festiwalu na potrzeby organizacji, dokumentacji i promocji wydarzenia na 

stronach internetowych Organizatora Festiwalu w publikacjach dotyczących Festiwalu na stronach Centrum 

Spotkania Kultur w Lublinie: www.spotkaniakultur.com, facebook.com/cskwlublinie. 

5. Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego/mojego 

dziecka wizerunku* i moich/mojego dziecka* artystycznych wykonań w ramach Festiwalu w materiałach audio-

wizualnych, audio i fotograficznych lub ich fragmentach („Materiały”), wykonanych w trakcie 17. Festiwalu 

Teatrów Niewielkich. Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie 

oraz rozpowszechnianie Materiałów lub ich fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez 

Organizatora na terytorium całego świata, bez ograniczeń czasowych dla celów promocyjnych, 

dokumentacyjnych Festiwalu oraz transmisji wydarzenia w mediach społecznościowych Organizatora. 

6. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie, ale może być w dowolnym momencie cofnięta, 

jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem. Wycofanie 

zgody można przesłać na adres e-email: iod@spotkaniakultur.com. 

 

* nieprawidłowe skreślić 

 

Złożeniem podpisu akceptuję ustalenia zawarte w punktach 1-6. 

 

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

            miejscowość, data          czytelny podpis uczestnika 2 

(lub opiekuna prawnego uczestnika) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

17. FESTIWALU TEATRÓW NIEWIELKICH 
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO, 

Organizator Festiwalu informuje, że:  

1) Administratorem danych osobowych uczestnika 17. Festiwalu Teatrów Niewielkich jest Centrum Spotkania 

Kultur z siedzibą w Lublinie, pl. Teatralny 1, 20-029 Lublin.  

2) W sprawie ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych powołanym 

przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie pod adresem: iod@spotkaniakultur.com.    

3) Dane osobowe uczestnika 17. Festiwalu Teatrów Niewielkich przetwarzane będą w celach określonych 

w niniejszym Regulaminie. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika 17. Festiwalu Teatrów Niewielkich jest art. 6 

ust. 1 lit. f) RODO, mówiący że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, 

której dane dotyczą.  

5) Dane osobowe uczestnika 17. Festiwalu Teatrów Niewielkich będą przekazane wyłącznie osobom 

upoważnionym, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz innym 

odbiorcom danych, jeżeli posiadają prawną podstawę do ich uzyskania lub podmiotom, z którymi 

administrator podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

6) Uczestnik 17. Festiwalu Teatrów Niewielkich ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. Posiada prawo do cofnięcia zgody, które nie ma jednak wpływu na zgodność 

przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.  

7) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż podczas 

przetwarzania podanych przez niego danych osobowych naruszone zostały przepisy dotyczące ich ochrony. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestniczenia w niniejszym Festiwalu.  

9) Dane uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani profilowane, nie będą także 

przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
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