
…………………………………. 

                                                                                                                                                    (data) 

…………………………………………………… 

(imię i nazwisko opiekuna) 

 

…………………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

 

………………………………………………….. 

(telefon kontaktowy) 

 

 

W dniach 21 – 28 października 2017 r.* w Centrum Kultury i Turystyki odbędą się 

nieodpłatne WARSZTATY SZTUKI NOWOCYRKOWEJ prowadzone przez grupę EXODUS    

w ramach X Jubileuszowych Impresji artystycznych ŚPIEWAJĄCE OBRAZY.                          

W intensywnym warsztacie weźmie udział młodzież i dorośli, którzy poznawać będą różne formy 

pracy manualnej i sztuki ulicznej m.in. żonglerkę, akrobatykę, kuglarstwo, taniec z poi oraz inne. 

Grupa warsztatowa pracować będzie nad przygotowaniem wyjątkowego widowiska                           

pt. ŚPIEWAJĄCE OBRAZY, które zobaczymy podczas WIECZORU IMPRESJI z udziałem 

zaproszonych artystów specyficznych 28 października 2017 r. w Centrum Kultury i Turystyki         

o godz. 20.00.     

GRUPA EXODUS - organizatorzy największego w Polsce Ogólnopolskiego Festiwalu Ognia             

i Kuglarstwa oraz jednego z największych w Europie rokrocznych widowisk budowanych w oparciu      

o różnorodną tematykę. 

* Dokładne godziny prób ustalone zostaną po zebraniu grupy warsztatowej.   

******************************** 

OŚWIADCZENIE 
 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo córki / syna ………………………………………..…. 
w WARSZTATACH SZTUKI NOWOCYRKOWEJ, których organizatorem jest 
Centrum Kultury i Turystyki. Zdaję sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie za sobą 
nauka sztuki kuglarskiej i nie będę rościć żadnych praw wobec Centrum Kultury 
i Turystyki za wszelkie wypadki i kontuzje wynikające z nieprzestrzegania zasad 
bezpieczeństwa oraz zaleceń prowadzących warsztaty.  

1.       Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133 
poz. 883) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora przekazanych 
przeze mnie danych osobowych do celów informacyjnych oraz promocyjnych warsztatów.  

2.       Wyrażam zgodę na utrwalenie wizerunku mojego dziecka w postaci dokumentacji 
fotograficznej, nagrań audio-wideo zarejestrowanych podczas warsztatów do celów 
promocyjnych oraz archiwum organizatora. 

3.      W przypadku rezygnacji z warsztatu, poinformuję o tym Organizatora (telefonicznie:  
89 743 34 69, 603 628 059 lub mailowo: j.polomska@ckit.mragowo.pl), najpóźniej do dnia 
17.10.2017 r. W przypadku braku informacji po wskazanym terminie, uczestnik 
zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 100 zł – w postaci darowizny na cele 
kulturalne.   

 

 
 

 

 

…………………………………………….. 

                                                                                                  (podpis opiekuna) 


