
                                                                                                                                                    ZAŁĄCZNIK 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

„Ciąg dalszy nastąpi” to konkurs, którego celem jest pozyskanie szeroko rozumianych tekstów kultury 

zawierających wizję najbliższej przyszłości, propozycje określające obawy i nadzieje oraz prognozujące 

spodziewane zmiany w wymiarze jednostkowym i społecznym. Teatr Animacji w Poznaniu poszukuje 

najciekawszych projektów artystycznych, zarysów scenariuszy teatralnych, filmowych, edukacyjnych, 

tekstów literackich, koncepcji wystaw, a także pomysłów na programy badawcze. Prosimy, aby prace 

nadesłane na adres sekretariat@teatranimacji.pl, przygotowane zostały według następującego 

formatu: 

• Imię i nazwisko 

• Adres e-mail 

• Telefon kontaktowy 

• Biogram (max 500 znaków) 

• Syntetyczny opis projektu (max 1000 znaków) 

• Problem, na jaki chcesz odpowiedzieć (max 1000 znaków) 

• Proponowany sposób realizacji (max 1000 znaków) 

 

Wraz z nadesłanymi pracami prosimy o podpisanie następujących oświadczeń: 

•             Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z "Regulaminem konkursu" dostępnym pod 

linkiem: https://teatranimacji.pl/media/files/konkurs-oswiadczenie.pdf oraz spełniam warunki udziału 

w nim opisane. Oświadczam, że działalność artystyczna/edukacyjna/animowanie kultury, stanowiła 

moje podstawowe źródło dochodu bezpośrednio przed wprowadzeniem przez właściwe organy stanu 

zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii w 2020 roku. Oświadczam, że w związku z 

wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii moje miesięczne dochody w 

marcu i kwietniu 2020 r. spadły poniżej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

• Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych w celu wzięcia udziału w konkursie. 

Administratorem danych osobowych przekazanych w niniejszym formularzu jest Teatr Animacji 

w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu al. Niepodległości 14, 61-713 Poznań. Dane osobowe przetwarzane 

będą na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zapoznałam/em się z informacjami 

dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, które zawarte są w Regulaminie. Dokument dostępny 

pod linkiem: https://teatranimacji.pl/media/files/konkurs-zgoda-i.pdf 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu nagrywania, fotografowania 

filmowania lub dokonywania innego rodzaju zapisu wizerunku oraz wypowiedzi i ich fragmentów 

w celu opublikowania w internetowych i pisemnych publikacjach, informacjach i materiałach 

promocyjnych oraz na stronach internetowych Organizatora i współpracujących z Organizatorem, 

tj Urzędem Miasta Poznania. Administratorem danych osobowych przekazanych w niniejszym 

formularzu jest Teatr Animacji w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu al. Niepodległości 14. Dane osobowe 

przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zapoznałam/em się 

z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, które zawarte są w Regulaminie. 

Dokument dostępny pod linkiem: https://teatranimacji.pl/media/files/konkurs-zgoda-ii.pdf 


