
 

 

WAKACYJNE WARSZTATY FILMOWE 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

 
Komplet dokumentów rekrutacyjnych, będących warunkiem uczestnictwa 

w warsztatach, to: 

• Formularz zgłoszeniowy 

• Regulaminem 

• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

• Potwierdzenie dokonania wpłaty na na rachunek bankowy o numerze: 

            77105015751000000502697949.  

W tytule przelewu należy podać:  imię i nazwisko uczestnika wraz z dopiskiem 

Warsztaty filmowe.  

Skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres: edukacja@dcf.wroclaw.pl  

w terminie właściwym dla poszczególnych warsztatów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin 

realizacji 

warsztatów 

 

 

 

Nazwisko  

 

 

Imię  

 

 

Wiek  

 

 

Adres 

zamieszkania 

 

 

 

Nr telefonu 

prawnego 

Opiekuna 

Uczestnika/czki 

 

 

 

Adres e-mail  

prawnego 

Opiekuna 

Uczestnika/czki 
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz 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 przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1. 

 

Informujemy, że: 

 

1. Administratorem zbieranych danych osobowych jest: Dolnośląskie Centrum Filmowe 

z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 64a we Wrocławiu, tel.: 71 79 370 91. 

2. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie warsztatów filmowych w kinie DCF. 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania 

i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w warsztatach. W przypadku 

niepodania danych nie będzie możliwe uczestnictwo w warsztatach. 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana  będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany do ich wykorzystania. 

 

Mając na uwadze powyższe: 

  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika/czki warsztatów zgodnie 

z ww. celem oraz na określony w pkt. 8 okres. 

2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika/czki 

warsztatów poprzez publikację zdjęć oraz materiałów filmowych przez Dolnośląskie Centrum 

Filmowe  na potrzeby realizacji i promocji działań instytucji na stronach www, w publikacjach 

oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów dystrybucji informacji wyłącznie 

w kontekście warsztatów organizowanych przez Dolnośląskie Centrum Filmowe.  

 

Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia te nie naruszają dóbr osobistych Uczestnika/Uczestniczki 

warsztatów. 

Niniejsza zgoda: 

Nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne. 

Zgoda dotyczy wszelkich zdjęć z udziałem Uczestnika/Uczestniczki warsztatów ,wykonanych 

podczas działań związanych z udziałem w warsztatach filmowych organizowanych przez 

Dolnośląskie Centrum Filmowe.   

3. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących 

i przyszłych) względem Dolnośląskiego Centrum Filmowego z tytułu wykorzystania wizerunku 

Uczestnika/Uczestniczki warsztatów na potrzeby jak w oświadczeniu. 

 

 

 

 

Wrocław, dnia:…………………………..  Podpis………………………………… 



 

 

 

 

Wakacyjne warsztaty filmowe w Dolnośląskim Centrum Filmowym 

 

REGULAMIN 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia Wakacyjnych Warsztatów 

filmowych w Dolnośląskim Centrum Filmowym (zwanych dalej „Warsztatami Filmowymi”). 

2. Warsztaty Filmowe to inicjatywa przeznaczona dla dzieci powyżej 10 roku życia, jej 

celem jest pogłębienie wiedzy filmowej.  

3. Organizatorem Warsztatów Filmowych jest Dolnośląskie Centrum Filmowe – 

Instytucja Kultury samorządu Województwa Dolnośląskiego, z siedzibą we Wrocławiu przy 

ul. Piłsudskiego 64a. Wszelkie informacje o projekcie są dostępne na stronie Organizatora 

www.dcf.wroclaw.pl 

4. Warsztaty będą realizowane w dwóch terminach: 13-17 lipca oraz 3-7 sierpnia 2020r.  

5. Uczestnikiem Warsztatów Filmowych (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być osoba 

w wieku powyżej 10 roku życia.  

 

 

§ 2 

Zasady uczestnictwa w Warsztatach Filmowych 

 

1. Zasady uczestnictwa w projekcie określa niniejszy Regulamin oraz Formularz 

zgłoszeniowy.  

2. Udział w warsztatach jest płatny.  

3. Uczestnicy samodzielnie pokrywają koszty transportu i wyżywienia.  

4. Warsztaty przewidziane są dla grup maxymalnie 14 osobowych. 

5. Warsztaty Filmowe prowadzone będą przez aktywnych filmowców, posiadających 

dodatkowo doświadczenie w edukacji filmowej. Uczestnicy będą poznawać teorię pracy nad 

filmem oraz wykonywać ćwiczenia praktyczne.  

6. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach Filmowych jest dostarczenie Organizatorowi 

wypełnionego Formularza zgłoszeniowego, Zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 

potwierdzenia dokonania wpłaty w wysokości: 200 zł.  

7. Do udziału w warsztatach mogą zgłaszać się osoby indywidualne oraz zorganizowane 

grupy.  

8. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Warsztatach Filmowych bez 

możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów.   

 

 

§ 3 

Przebieg Warsztatów Filmowych 

 

1. Warsztaty Filmowe odbędą się w Dolnośląskim Centrum Filmowym – część 

teoretyczna, premiera kinowa i plenerach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie kina 

– plan filmowy.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do  dokonywania zmian w programie odnośnie 

kolejności realizowanych punktów programowych bądź ich zakresu czasowego. 

3. Wszelkie ewentualne zmiany w rozkładzie godzinowym zajęć będą uzgadniane na 

bieżąco z grupą uczestników.  

http://www.dcf.wroclaw.pl/


 

 

4. Zajęcia będą obejmować pokazy, prezentacje, zajęcia z myślenia twórczego, rozmowy, 

plany zdjęciowe, premierę kinową, podczas których uczestnicy będą mogli wnikliwej poznać 

zagadnienia realizacji filmowej. 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

 

 

1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące Warsztatów Filmowych, rekrutacji 

i uczestnictwa w Warsztatach Filmowych oraz oświadczenia składane Organizatorowi 

w formie elektronicznej, Uczestnik powinien kierować na adres: edukacja@dcf.wroclaw.pl 

2. Złożenie podpisu pod niniejszym Regulaminem oznacza akceptację jego warunków.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.  

 

 

 

Akceptuję: 

 

 

 

…………………………………………………………. 

(Data i podpis Prawnego Opiekuna Uczestnika) 
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