ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
Polsko-Niemiecka przeszłość i przyszłość. Wspólna codzienność. Dni Cedyni 2018
Stoiska rzemieślnicze
23-24.06.2018 Góra Czcibora

imię i nazwisko
nazwa firmy
adres
tel./ email
RODZAJ STOISKA
opis prezentowanego rzemiosła

sprzedaż produktów

pokaz historyczny

warsztaty

Powierzchnia całkowita stoiska rozmiary
Posiadane wyposażenie
Potrzeby ze strony organizatora

Zgłoszenie proszę przesłać mailem na adres: sekretariat@ckcedynia.pl
Przyjęcie Zgłoszenia potwierdzimy mailem lub telefoniczne.
Kontakt do organizatora: Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu, 74-520 Cedynia, plac Wolności 4, tel. 91 41 44 131

Organizatorzy:

Cedynia

Badfreienwalde

Projekt jest dofinansowany przez Unie europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
( Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Maklemburgia-Pomorza Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie
Pomerania).
Uwagi
Sprzedaż produktów – zgłaszający swoje stanowisko jest zobowiązany zachować ofertę adekwatną do wydarzenia związanego z epoką średniowieczną.
Prosimy o potwierdzenie udziału – udział jest bezpłatny
Pokaz historyczny – udział bezpłatny
Ewentualne propozycje przeprowadzenia warsztatów, prosimy przesyłać na podany wyżej adres e-mail, w którym zawarty będzie dokładny opis
warsztatów. Mogą one zostać zrealizowane w sobotę w godzinach 12-18 oraz w niedzielę od 11 do 15.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 poz.922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Dyrektora Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 4, 74-520 Cedynia, w celu zgłoszenia udziału w
imprezie „Dni Cedyni 2018” na stanowisko rzemieślnicze.
………………………………………..
Podpis wyrażającego zgodę
Spełnienie obowiązku informacyjnego
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz.922) informuję, iż:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 4, 74-520 Cedynia,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu jednorazowego zgłoszenia udziału w imprezie „Dni Cedyni 2018” na stanowiska rzemieślnicze i nie
będą udostępniane innym odbiorcom,
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do procesu zgłoszenia udziału.
Informacja o rozpowszechnianiu wizerunku w celach promocyjnych
Zgodnie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t. j. z dnia 2017.05.05) zezwolenia nie wymaga
rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza oraz w braku wyraźnego
zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.
…………………………………………
PODPIS ZGŁASZAJĄCEGO

