
Karta zgłoszenia

Wystawa Twórczości Lokalnych Artystek „Pasje 2023”

Imię i nazwisko autorki:
adres:
nr telefonu:
e-mail:

L.p. Tytuł pracy (zestawu) Technika wykonania Wymiary
pracy

Liczba sztuk
w zestawie

Klauzula informacyjna:

1. Każda  uczestniczka  może  zgłosić  maksymalnie  3  prace  (w  tym  zestawy)  do  wystawy.
Termin zgłaszania prac mija 24 lutego 2023 o godz. 16:30.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnej selekcji dostarczonych prac.
3. Dostarczone dzieła powinny zostać odebrane po zakończeniu ekspozycji do dnia 25.04.2023

(patrz: załącznik nr 1).
4. Prace  płaskie  o  wymiarach  większych  niż  100x70  cm  powinny  zostać  dostarczone

w odpowiednich ramach (jeśli są wymagane przy ekspozycji) lub zostać w jakikolwiek inny
sposób  przygotowane  do  powieszenia.  W  przeciwnym  wypadku  prace  nie  zostaną
uwzględnione na wystawie. 

5. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autorki oraz opatrzona tytułem.
6. Wernisaż  jest  przewidziany  na  4  marca  2023  o  godz.  12:00  w  Salonie  Wystaw

Artystycznych. 

Oświadczenie:

Oświadczam,  że  jestem autorką  prac,  które  zgłaszam do Wystawy  Twórczości  Lokalnych  Artystek  „Pasje  2023”,
zapoznałam się z powyższą klauzulą informacyjną i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

…......................................................
(data i podpis autorki)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją w.w. Wystawy, zgodnie
z art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Ja niżej podpisana przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych

1. Administratorem moich danych osobowych jest Żarski Dom Kultury, Żary ul. Wrocławska 7.
2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji wystawy „Pasje 2022 – wystawa żarskich

artystek”
3. Posiadam prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Informujemy, iż Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-
mail iod@dkzary.pl lub pisemnie na adres Żarski Dom Kultury, 68-200 Żary, ul. Wrocławska 7. 

5. Klauzula informacyjna znajduje się na stronie www.dkzary.pl
…......................................................

(data i podpis autorki)

mailto:iod@dkzary.pl
http://www.dkzary.pl/


Załącznik nr 1

Informacja dotycząca terminu odbioru dostarczonych prac

1. Prace wyłonione do Wystawy Twórczości Lokalnych Artystek „Pasje 2023” pozostają do 
dyspozycji ŻDK do czasu zakończenia ekspozycji – organizator nie zwraca ich wcześniej!

2. Prace niewyłonione do wystawy można odbierać jeszcze przed zakończeniem ekspozycji 
(jest to zalecane). 

3. WAŻNE: Po zakończeniu ekspozycji dostarczone prace należy odebrać do 25.04.2023. Ze 
względów organizacyjnych prace nieodebrane do tego czasu przechodzą na własność 
ŻDK i nie mogą być już wydawane autorkom. 

Oświadczam, że zapoznałam się z powyższą informacją i nie wnoszę do niej zastrzeżeń

…..............................................................
(data i podpis autorki)


