FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA BEZPŁATNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE
organizowane w ramach kampanii społecznej „Dni uczenia się dorosłych”.
DANE OSOBOWE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ UDZIAŁ W WARSZTATCH
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
PESEL
Nr telefonu
Adres e-mail
PROSIMY O WYBRANIE TEMATU WARSZTATÓW

TERMIN WARSZTATÓW

 BEZPŁATNE WARSZTATY FOTOGRAFICZNE
”Portret studyjny z rekwizytem”/ Poznań

12.10.2019 r. (sobota)

 BEZPŁATNE WARSZTATY REALIZACJI NAGRAŃ
„I ty możesz być realizatorem dźwięku - czym jest sesja nagrań w studiu”/ Wrocław

12.10.2019 r. (sobota)

 BEZPŁATNE WARSZTATY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ
„Grafika komputerowa w pigułce = kreatywność + komputer”/ Warszawa

05.10.2019 r. (sobota)

 BEZPŁATNE WARSZTATY PROJEKTOWANIA
„Lampa z drugiego wcielenia przedmiotów codziennego użytku.”/ Warszawa

12.10 2019 r. (sobota)

 BEZPŁATNE WARSZTATY AKTORSKIE
„Zrób pierwszy krok”/ Katowice

12.10.2019 r. (sobota)

 BEZPŁATNE WARSZTATY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ
„Cover - layout - okładka - indywidualny projekt graficzny”/ Katowice

05.10.2019 r. (sobota)

godz. 11.00-14.00
godz. 10.00-13.00
godz. 10.00-13.00
godz. 10.00-13.00
godz. 10.00-13.00
godz. 10.00-13.00

WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA W WARSZTATACH
1. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
2. Prosimy o wysłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza pocztą elektroniczną na adres: biuro@roe.pl lub
przesłanie dokumentu pocztą tradycyjną na adres jednego z oddziałów Regionalnego Ośrodka Edukacji sp. z o.o.: we
Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu lub Katowicach.
3. Osoby, które zakwalifikują się na dane warsztaty, otrzymają potwierdzenie wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail
wskazany przez uczestnika w formularzu.
4. Istnieje ograniczona miejsc na warsztaty. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Uniwersytecka 1, 50-145 Wrocław jako administratora danych, w zakresie podanym w formularzu zgłoszeniowym do celów rekrutacji i realizacji Bezpłatnych
warsztatów artystycznych wg obowiązującego prawa.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE) 2016/679 informujemy, że administratorem przekazanych danych jest Regionalny Ośrodek
Edukacji Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu przy ul. Uniwersyteckiej 1; przysługuje Państwu prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz możliwość ich wglądu,
aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie; w przypadku stwierdzenia , że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO posiadają
Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; Przekazane dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

Data i czytelny podpis osoby zgłaszającej:
……………………………………..……………

Regionalny Ośrodek Edukacji
Szkoły Artystyczne ROE
Oddział Wrocław: ul. Ruska 47/48a, 50-079 Wrocław
Oddział Warszawa: ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
Oddział Poznań: ul. Woźna 9/4, 61-777 Poznań
Oddział Katowice: ul. Czerwińskiego 6, 40-123 Katowice

www.roe.pl

