
KARTA ZGŁOSZEŃ 
XX OGÓLNOPOLSKA GIEŁDA KABARETOWA „KopalniaK” 

 
Uwaga: w przypadku ręcznego wypełnienia – uzupełnić drukowanymi literami. 
 

1. Nazwa 

kabaretu:................................................................................................... 

2. Kierownik (lider grupy):..................................................................................... 

3. Patronat:........................................................................................................... 

4. Adres do korespondencji: 

........................................................................................................................ 

5. Kontakt 

telefoniczny:.................................................................................................... 

6. E-mail:............................................................................................................ 

7. Tytuł 

programu:........................................................................................................ 

8. Autorzy programu: 

...........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

9. Czas trwania programu: ..................................................................................... 

10. Wymagania techniczne (nie zabezpieczamy instrumentów muzycznych): 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

11. Skład kabaretu (imię, nazwisko): 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

12. Imię i nazwisko akustyka/oświetleniowca : 

...................................................................  

13. Informacja o kabarecie (max. 800 znaków ze spacjami) 

(rok powstania, udział w przeglądach i konkursach, zrealizowane programy) 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

Wysłanie karty zgłoszeń równoważne jest z akceptacją regulaminu „KopalniaKa”. 
 
Wyrażam zgodę na udział w konkursie i rozpowszechnianie mojego/zespołu wizerunku w celach 
związanych z konkursem i promocją Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).  
 

 
 



Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wałbrzyski Ośrodek Kultury. 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abi@vp.pl, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Konkursie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące partnerami konkursu, 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia Konkursu lub do momentu 
odwołania zgody, 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia 
danych, 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością 
uczestnictwa w Konkursie. 
 
Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie. 
 
 
 
  ......................................                                   ................................................................ 
     (miejscowość, data)                                                 (czytelny podpis zgłaszającego) 


