
 

Miejski Teatr Miniatura •ul. Grunwaldzka 16, 80-236 Gdańsk •T +48 58 341 94 83 

F +48 58 341 94 83•www.teatrminiatura.pl • www.facebook.com/teatrminiatura  

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI 

 

Nagranie układu tanecznego według choreografii Michała Cyrana ze spektaklu 

 „Akademia pana Kleksa”  

w reż. Agnieszki Płoszajskiej w ramach akcji ZATAŃCZ Z KLEKSEM! 

 

 

I. INFORMACJE ORGANIZATORA 

 

1. Forma: nagranie układu tanecznego przesłane w formie pliku elektronicznego w najlepszej możliwej jakości 

przez stronę do przesyłania większych plików, np. wetransfer.com czy transferxl.com w ramach działania ZATAŃCZ 

Z KLEKSEM.  

Z przesłanych nagrań Teatr Miniatura przygotuje specjalny teledysk, który będzie miał premierę w mediach 

społecznościowych teatru w Międzynarodowy Dzień Teatru 29 kwietnia o godz. 16.00 na Facebooku, a o godz. 

16.30 na YouTubie. 

  

2. Adres nadsyłania zgłoszenia: ula.zerek@teatrminiatura.pl 
 

3. Termin nadsyłania zgłoszeń: 19 kwietnia 2021 r. 

 

 

II. INFORMACJE O UCZESTNIKU DZIAŁANIA „ZATAŃCZ Z KLEKSEM” 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki  

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

 

2. Data urodzenia uczestnika/uczestniczki 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Nazwa i adres szkoły uczestnika/uczestniczki 

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

klasa........................................................................................................................................ 

 

4. Kontakt do rodziców (opiekunów) uczestnika/uczestniczki: 

Telefon ….............................................................................................................................. 

 

e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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III. OŚWIADCZENIA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

Na podstawie z ustawy z dnia 10 maja 2019r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U.  

z 2020 r., poz. 1781 z późn. zm.) i 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) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka/podopiecznego oraz wykorzystania 

jego wizerunku z nagrania układu tanecznego w formie fotografii i rejestracji video w ramach działania „ZATAŃCZ 

Z KLEKSEM” w materiałach promocyjnych i informacyjnych zamieszczonych w radiu, telewizji, sieci Internet, 

materiałach drukowanych w celu promocji działania przez Teatr Miniatura. 

Z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych możecie Państwo zapoznać się pod adresem 

https://teatrminiatura.pl/pl/polityka-prywatnosci/. 

 

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

Miejscowość, data      Podpis rodzica/opiekuna 

 

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że jestem autorem (rodzicem, przedstawicielem ustawowym autora)  

i wyłącznym właścicielem nagrania układu tanecznego przesłanego do Miejskiego Teatru Miniatura w ramach 

działania „ZATAŃCZ Z KLEKSEM” oraz że przenoszę nieodpłatnie na Miejski Teatr Miniatura prawa autorskie do 

nagrania układu tanecznego przez moje dziecko/podopiecznego (zwanego dalej: „Dziełem”). Przeniesienie praw 

autorskich, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, dotyczy wszystkich praw eksploatacji określonych w art. 

50 pkt 1, 2, 3, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. bez konieczności 

składania dalszych oświadczeń w tym zakresie: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła – wytwarzania dowolną techniką i w dowolnej formie 
egzemplarzy, w tym zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz rejestracji audiowizualnej; 

b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono, wprowadzania do 
obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony w lit. b – wielokrotnego publicznego 
wykonania, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego 
udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym, w tym w szczególności, wprowadzania do sieci komputerowej i sieci Internet, nadawania 
drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób bezprzewodowy (naziemny lub 
satelitarny) lub w sposób przewodowy, zarówno w całości, jak i w wybranych przez Teatr fragmentach. 

 

Teatr jest uprawniony do wykorzystywania Dzieła w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych lub 

innych związanych z działalnością statutową Teatru Miniatura. Jednocześnie przenoszę na Miejski Teatr Miniatura 

prawa do wykonywania praw zależnych bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody z ich korzystania. Ponadto 

zezwalam na wprowadzenie do pamięci cyfrowej komputera i sieci elektronicznej obrazu wykonanych prac  

w celach prezentacyjnych Miejskiego Teatru Miniatura. 

 

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

Miejscowość, data      Podpis rodzica/opiekuna 


