
WARSZTATY W TEATRZE LALEK ARLEKIN 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WARSZTATÓW 
 

 
Imię i nazwisko dziecka 

 
 

 
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów 

 
 

 
Data urodzenia 

 
 

 
Numer pesel 

 
 

 
Adres zamieszkania 

 
 

 
Numer telefonów rodziców/ opiekunów 

 
 

 
Adres mailowy 

 
 

 
Istotne informacje o stanie zdrowia 
dziecka i stosowanej diecie 

 
 

 

 

1.OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 

 

Ja niżej podpisany/a:  

 na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631 z późn. 

zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na 

nieodpłatne i  wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka 

poprzez publikację zdjęć oraz materiału wideo przez Teatr Lalek Arlekin im. H.Ryla w Łodzi 

na potrzeby realizacji i promocji warsztatów w Arlekinie 2020, na stronach www, w 

powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów 

dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w kontekście warsztatów w Arlekinie 2020. 

Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo nie naruszają moich dóbr 

osobistych. 

Niniejsza zgoda: 

nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne, 

dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów wideo z moim udziałem/udziałem mojego dziecka 

wykonanych podczas działań związanych z realizacją programu warsztatów w Arlekinie 

2020. 

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, 

kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach 

obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Zrzekam się niniejszym wszelkich 

roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem Teatru Lalek 

Arlekin i. H.Ryla w Łodzi z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby jak w 

oświadczeniu. 

 

 

 



 

 

2.ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych: moich w zakresie 

imienia, nazwiska , numeru telefonu, adresu mailowego , mojego dziecka w zakresie imienia, 

nazwiska, numeru PESEL, adresu zameldowania oraz wizerunku. W  celu umożliwienia 

mojemu dziecku wzięcia udziału w działaniach promocyjnych programu warsztatów w 

Arlekinie 2020 w tym w zdjęciach z realizacji projektu  

 

 

3.KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Lalek Arlekin im. H.Ryla 

w Łodzi al. 1-go Maja 2 90-718 Łódź    42 6330894. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Teatrze Lalek Arlekin im. H.Ryla w   

Łodzi jest Dominik Faber, email iod@teatrarlekin.pl 

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę 

obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora,  oraz podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym 

organy administracji publicznej). 

4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w 

przypadkach określonych w przepisach RODO. 

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań 

promocyjnych programu warsztaty w Arlekinie 2020, a po zakończeniu realizacji 

działań promocyjnych przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji 

dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach. 

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

7) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, w przypadku 

odmowy podania danych może nie być możliwe wzięcie udziału w programie. 

 

                                                    

 

IMIĘ I NAZWISKO                            PODPIS 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



REGULAMIN WARSZTATÓW W ARLEKINIE  ORGANIZOWANYCH PODCZAS 

FERII ZIMOWYCH 2020 

1. Warsztaty w trakcie ferii w Arlekinie odbywają się w dniach 13.01.2020 –
24.01.2020 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 15:00. Od godziny 
8.00 do 9.00 oraz od godz. 15.00 do 16.00 wyznaczone zostają dyżury 
opiekunów, podczas których dzieci objęte będą opieką w salce warsztatowej. 
Jednak, o potrzebie zapewnienia opieki dla dziecka przyprowadzanego 
wcześniej lub odbieranego później, aniżeli wyznaczają to godziny warsztatów, 
należy poinformować opiekunów grup. 

2. Każde z dzieci przypisane jest do konkretnej grupy. Uczestnicy zobowiązani 
są brać czynny udział w warsztatach i bezwzględnie stosować się do poleceń 
opiekunów grupy. Zmiana grupy, o ile będzie to możliwe, nastąpi po 
wcześniejszym uzgodnieniu tego z dyrekcją teatru. 

3. Każdy uczestnik ma obowiązek szanować kolegów i koleżanki, opiekunów i 
inne osoby pracujące w teatrze, a także przestrzegać zasad bezpieczeństwa, 
które zostaną omówione w pierwszym dniu.  

4. Uczestnikowi nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren teatru bez 
wiedzy opiekunów grupy. W przypadku, gdy dziecko będzie miało samo 
wracać do domu, rodzic musi podpisać stosowne oświadczenie (dostępne w 
sekretariacie teatru). 

5. Teatr Lalek Arlekin nie ponosi odpowiedzialności za telefony, sprzęt RTV i 
inne rzeczy wartościowe uczestników.  

6. W przypadku konieczności podania dziecku leku w trakcie podbytu w teatrze, 
rodzice zobowiązani są zrobić to samodzielnie. 

7. W trakcie warsztatów odbędzie się jedna wycieczka. Dzieci będą miały 
również w tych dniach zapewnione posiłki: drugie śniadanie i obiad oraz wodę. 
Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są punktualnie przybyć na miejsce zbiórki i 
zaopatrzyć dzieci w niezbędne wyposażenie, tj. ubrania odpowiednie do 
panującej aury, środki higieniczne itp. Osoby, które się spóźnią będą musiały 
samodzielnie dowieźć dzieci na miejsce wycieczki lub z niej zrezygnować. W 
przypadku, gdy dziecko ma chorobę lokomocyjną, rodzic jest zobowiązany 
podać odpowiednie leki i zgłosić ten fakt opiekunom. Jeżeli dziecko nie będzie 
uczestniczyło w wycieczce prosimy o podanie tej informacji wcześniej do 
sekretariatu teatru.  

8. Finał warsztatów w Arlekinie odbędzie się w piątek 24.01.2020 o godzinie 
16:00.Oznacza to, że dzieci zostają w tym dniu dłużej w teatrze (będą miały 
zapewniony dodatkowy posiłek). Rodzice/Opiekunowie przychodzą w tym dniu 
na 16:00, żeby obejrzeć efekt dwutygodniowej pracy swoich dzieci. 

9. Każdy uczestnik warsztatów ma prawo liczyć na pełną opiekę i zwracać się ze 
wszystkimi problemami do opiekuna grupy. 

10. Opłata za warsztaty wynosi 850 zł i nie podlega zwrotowi w przypadku 
nieobecności dziecka. 

 

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

Data i podpis rodzica/opiekuna  

 

 

 

 

Miejscowość............................, dn. ........................r  



 

Łódź, dnia ……………………………….. 

 

ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT DO DOMU 

 

 

Wyrażam zgodę, aby moje 

dziecko………………………………………………………………………………………………...... 

biorące udział w warsztatach teatralnych w Teatrze Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi w 

dniach 13.01 – 24.01.2020r. wracało samodzielnie do domu. 

 


