FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
WIZYTA STUDYJNA
20-21 kwietnia 2017, Gdańsk
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Imię i nazwisko
Adres korespondencyjny
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Organizacja/grupa
nieformalna/ inicjatywa
obywatelska1
6
Strona internetowa2
7
Czy należy Pan/Pani do
organizacji zrzeszonej w
Szczecińskim Inkubatorze Kultury
(adres korespondencyjny,
biurko w systemie open space,
biuro/siedziba)?
8
Czy w ciągu ostatnich 6
miesięcy organizował Pan/Pani
wydarzenie kulturalne /
artystyczne / edukacyjne dla
dzieci, młodzieży lub dorosłych?
Jeśli tak, prosimy pokrótce
opisać max. 2 najważniejsze z
nich.
9
Czy w ciągu najbliższych 6
miesięcy planuje Pan/Pani
zorganizować wydarzenie
kulturalne / artystyczne /
edukacyjne dla dzieci,
młodzieży lub dorosłych? Jeśli
tak, prosimy pokrótce opisać
max. 2 najważniejsze z nich.
10 Prosimy o krótkie wyjaśnienie,
dlaczego chciałby/chciałaby
Pan/Pani wyjechać na wizytę
studyjną do Gdańska. Jeśli
motywacja do wyjazdu
związana jest z planowanymi
wydarzeniami (pkt. 10), prosimy
o uwzględnienie tych relacji w
wytłumaczeniu.
11 Dodatkowe informacje, które
mogą mieć wpływ na ocenę
zgłoszenia.
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Jeśli dotyczy.
Jeśli dotyczy.
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Składając niniejszy formularz w wersji elektronicznej na adres e-mail:
dkowalewska@mediadizajn.pl wyrażam zgodę na wzięcie udziału w
procesie rekrutacji i oświadczam, że:
 Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie
moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych, zawartych
w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o
Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101,
poz. 926 ze zm.).
 Oświadczam, że zostałem/-am poinformowana/-y, iż podanie
danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach
wizyty studyjnej.
 Zapoznałam/-em się z Regulaminem uczestnictwa w w/w wizycie
studyjnej i wyrażam zgodę na uczestnictwo w niej. Przyjmuję
Regulamin do wiadomości i stosowania.
 Oświadczam, iż w/w dane oraz oświadczenia zawarte w niniejszym
formularzu są zgodne z prawdą.
 Zostałem/zostałam poinformowany, że SIK nie jest organizatorem
konferencji. W związku z tym zrzekam się wszystkich roszczeń w
stosunku do SIK, mogących powstać lub mieć związek z zakresem
programowym konferencji Marketing w Kulturze. Komunikacja trendy – praktyka.
Wypełniony
formularz
należy
wypełnić
elektronicznie
(NIE
PODPISYWAĆ) i wysłać na adres: dkowalewska@mediadizajn.pl do
3 kwietnia 2017 roku.
Dodatkowych
informacji
udziela
Dorota
(dkowalewska@mediadizajn.pl, tel. 91 424 04 64).

Kowalewska

Wypełnia Organizator
Wpłynęło:

Podpis:

2

