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Karta aplikacyjna  

PIKNIK NA WYSPIE  
 

Organizator/ adres korespondencyjny: 
Galeria Sztuki Współczesnej, pl. Teatralny 12, 45-056 Opole 
tel. 77 402 12 35, e-mail: adelakropiowska@galeriaopole.pl 

Dane uczestnika  

 

Imię i nazwisko lub 
nazwa grupy  

 

 
Imię i nazwisko 
opiekuna w przypadku 
osoby niepełnoletniej 

 

 

Adres 
korespondencyjny, 
adres mailowy, 
telefon kontaktowy  
 
 

 

Opis pokazu w 
czasie pikniku 
zawierający 
informacje o 
formie, czasie 
trwania, tytule 
wystąpienia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nota biograficzna 
uczestnika  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wykazanie związku 
z Wyspą Pasieką  
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Oświadczenia 

 
Złożenie wskazanych poniżej oświadczeń jest dobrowolne, jednak 

niezbędne dla skutecznego zgłoszenia udziału w Pikniku na Wyspie, w 
celu umożliwienia organizatorowi obsługi zgłoszenia. 

 
 w przypadku uczestnika będącego osobą pełnoletnią: 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
oraz wykorzystanie mojego wizerunku w związku z realizacją 
Pikniku na Wyspie, przez Galerię Sztuki Współczesnej, 45-056 
Opole, Pl. Teatralny 12, w celach promocji i informowania o 
działalności organizatorów oraz propagowania działalności 
kulturalnej i artystycznej... 

2. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą 
informacyjną Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu dotyczącą 
RODO dostepną na stronie galeriaopole.pl oraz zostałam/em 
poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści 
moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody 
na ich przetwarzanie w każdym czasie. 

3. Wyrażam zgodę na korzystanie przez organizatorów Pikniku na 
Wyspie z moich praw do artystycznych wykonań utworów, które 
to wykonania mogą zostać zarejestrowane przez organizatorów 
podczas pikniku, na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie artystycznego wykonania 
dowolną techniką w dowolny sposób, w tym 
wprowadzanie zapisu artystycznego wykonania do 
pamięci komputera, w celach promocji działalności 
organizatorów w zakresie kultury i sztuki oraz promocji 
działalności kulturalnej i artystycznej mieszkańców 
Pasieki, 

b) w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania - 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie artystycznego wykonania w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym, na stronach 
internetowych organizatorów lub social media oraz w 
artykułach i informacjach dotyczących pikniku 
publikowanych w mediach przez organizatorów lub na ich 
zlecenie, w celach promocji działalności organizatorów w 
zakresie kultury i sztuki oraz promocji działalności 
kulturalnej i artystycznej mieszkańców Pasieki.  
 

 
DATA I PODPIS: 
………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 w przypadku uczestnika będącego osobą niepełnoletnią 
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1. Ja, poniżej podpisany rodzic/opiekun prawny* uczestnika Pikniku 
na Wyspie, wyrażam zgodę na występ dziecka (imię i nazwisko)  
 
………………………………………………………. 
podczas Pikniku na Wyspie i biorę pełną odpowiedzialność za 
jego bezpieczeństwo w czasie występu w dniu 10 września 
2022. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i 
dziecka oraz wykorzystanie wizerunku dziecka w związku z 
realizacją Pikniku na Wyspie, przez Galerię Sztuki 
Współczesnej, 45-056 Opole, Pl. Teatralny 12, w celach promocji 
i informowania o działalności organizatorów oraz propagowania 
działalności kulturalnej i artystycznej. 

3. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą 
informacyjną Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu dotyczącą 
RODO dostępną na stronie www.galeriaopole.pl oraz 
zostałam/em poinformowana/y o przysługujących nam prawie 
dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, jak również 
wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. 

4. Wyrażam zgodę na korzystanie przez organizatorów Pikniku na 
Wyspie z praw do artystycznych wykonań utworów przez 
dziecko, które to wykonania mogą zostać zarejestrowane przez 
organizatorów podczas pikniku, na następujących polach 
eksploatacji: 

c) utrwalanie i zwielokrotnianie artystycznego wykonania 
dowolną techniką w dowolny sposób, w tym 
wprowadzanie zapisu artystycznego wykonania do 
pamięci komputera, w celach promocji działalności 
organizatorów w zakresie kultury i sztuki oraz promocji 
działalności kulturalnej i artystycznej mieszkańców 
Pasieki, 

d) w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania - 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie artystycznego wykonania w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym, na stronach 
internetowych organizatorów lub social media oraz w 
artykułach i informacjach dotyczących pikniku 
publikowanych w mediach przez organizatorów lub na ich 
zlecenie, w celach promocji działalności organizatorów w 
zakresie kultury i sztuki oraz promocji działalności 
kulturalnej i artystycznej mieszkańców Pasieki.  
 

 
DATA I PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO*: 
 
 ……………………………………………………………….   
 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

Zgłoszenia powinny napłynąć drogą mailową w formie pliku pdf na adres: 
adelakropiowska@galeriaopole.pl do 28 sierpnia 2022 r.   
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