
 

 

 
 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WARSZTATY STREET ART 

organizowane w ramach projektu Petarda! 

Organizatorem projektu jest Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach. 

 

 

Formularz należy wypełnić na komputerze, wydrukować, podpisać i wysłać w formie wydruku lub skanu do 

dnia 30.04.2021 pocztą elektroniczną na adres: edukacja@ateneumteatr.pl lub tradycyjną na adres: 

Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum, ul. św. Jana 10, 40-012 Katowice.  

 

1. Nazwa i adres placówki/organizacji ………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

2. Forma prawna placówki/organizacji (proszę zaznaczyć): 

a) szkoła 

b) organizacja pozarządowa (fundacja/stowarzyszenie) 

c) placówka opiekuńczo-wychowawcza 

d) instytucja kultury 

 

3. Czy Państwa placówka/organizacja może udostępnić przestrzeń do wykonania formy street art  

(np. mural/mozaika/szablony) lub jest gotowa pomóc w pozyskaniu zgody na wykonanie takiej formy  

w przestrzeni znajdującej się na terenie siedziby (w pobliżu siedziby placówki/organizacji)? Jeśli tak, to 

jaka to przestrzeń? (prosimy opisać dostępną przestrzeń oraz wysłać kilka zdjęć na adres: 

edukacja@ateneumteatr.pl). 

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

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

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

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

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

4. Czy w Państwa placówce są uczniowie zainteresowani działaniami street art i chętnie wzięliby udział  

w współtworzeniu muralu/mozaiki/innej formy street art? Jeśli młodzież nie brała udziału w takich 

działaniach, to czy uczniowie/podopieczni wykazują zainteresowanie działaniami plastycznymi? 

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

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

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

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

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

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

 

 

www.ateneumteatr.pl 
slaski@ateneumteatr.pl 

 tel. 32 25 38 221, 32 25 38 222 

mailto:edukacja@ateneumteatr.pl
mailto:edukacja@ateneumteatr.pl


5. Czy są Państwo w stanie zapewnić opiekę pedagogiczną podczas warsztatów?  

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

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

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

 

6. Dlaczego chcielibyście Państwo wziąć udział w warsztatach street art.? 

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

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

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

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

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

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

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

 

7. Czy w Państwa placówce/organizacji lub jej otoczeniu zauważają Państwo problem  

z przejawami wandalizmu, przemocy słownej lub nadużywaniem wulgaryzmów wśród młodzieży? Jeśli 

tak, to prosimy krótko opisać problem. 

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

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

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

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

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

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

8. Dane nauczyciela/opiekuna odpowiedzialnego za kontakt z Teatrem w sprawie organizacji warsztatów:  

- imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

- telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………………………………………………. 

- e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
9. Akceptacja warunków Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na podanie do publicznej 

wiadomości informacji o uczestnikach warsztatów, wykorzystanie wizerunku uczestników (zdjęcia, 
dokumentacja wideo) na potrzeby promocji oraz dokumentacji projektu, a także wykorzystanie 
informacji o placówce/organizacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach rekrutacyjnych.  

                                                                                        

 

 

………………………………………….  

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

miejscowość i data            podpis i pieczątka                                                              

           dyrektora/prezesa     

           placówki/organizacji  

      



 

RODO 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europy 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, 

dalej „RODO”), informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum, ul. św. Jana 10, 40-012 

Katowice, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Katowice. 

2. Dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, dane do kontaktu ,  dane placówki/organizacji będą 

przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit f RODO dla celów utrzymania kontaktu w zakresie nawiązania i 

realizacji współpracy , porozumienia - Warsztaty Street Art.  

3. Okres przechowywania danych: dane będą przechowywane przez okres 5 lat obrachunkowych   w 

ramach przechowywania dokumentacji dotyczącej organizacji warsztatów. 

4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@ateneumteatr.pl 

5. Odbiorcami danych mogą być organy kontrolne lub współfinansujące Warsztaty Street Art. 

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 Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Dane nie będą profilowane w rozumieniu RODO oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
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