KARTA UCZESTNIK A
XVI Międzynarodowych Spotkań z Monodramem
„O Złotą Podkowę Pegaza”
2-4.12.2019 r.
1. Imię i nazwisko wykonawcy, kategoria wiekowa
2. Placówka delegująca (adres, telefon)
3. Imię i nazwisko instruktora / reżysera
4. Adres kontaktowy, nr telefonu instruktora / reżysera

5. Tytuł monodramu
6. Scenariusz
7. Reżyseria
8. Opracowanie muzyczne
9. Opracowanie plastyczne
10. Czas trwania

   11. Wiek odbiorcy spektaklu

12. Czas przygotowania (montaż, demontaż)
13. Potrzeby zespołu w zakresie zapewnienia warunków występu – należy przedłożyć koncepcję inscenizacyjną
(załącznik nr 1) i schemat ustawienia lub rozmieszczenia świateł oraz rekwizytów na scenie.
14. Termin przyjazdu do Suwałk (dzień, godzina)
Rezerwacja noclegu (ilość miejsc)

Rezerwacja wyżywienia (ilość osób)

2/3.12.2019 r.

2.12.2019 r.

3/4.12.2019 r.
4/5.12.2019 r.

3.12.2019 r.

4.12.2019 r.

5.12.2019 r.

śniadanie

śniadanie

śniadanie

obiad

obiad

obiad

kolacja

kolacja

kolacja

Osoba do kontaktu: Grażyna Filipowicz-Karp, tel. +87 563 85 25, tel. kom. 513 625 229, e-mail: grazyna.filipowicz_karp@soksuwalki.eu

Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT:
Pełna nazwa jednostki
NIP:
Zobowiązujemy się do wpłacenia akredytacji w wysokości i terminie przewidzianym w regulaminie

instruktor

główny księgowy

dyrektor

Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Regulaminem XVI Międzynarodowych Spotkań z Monodramem „O Złotą Podkowę Pegaza” oraz Ogólną Klauzulą Informacyjną SOK. Wyrażam zgodę na przetwarzanie
(moich) danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia oraz wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji Spotkań, w szczególności przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także w celu rachunkowym,
archiwizacyjnym oraz marketingowym zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz Rozporządzeniem 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 (RODO) oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Nadsyłanie zgłoszeń do 25 października 2019 r. na adres: Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Papieża Jana Pawła II 5, 16-400 Suwałki, z dopiskiem: „PEGAZ 2019”

