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Przykład: 7 stycznia 2019
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#mójdomkultury - zgłoszenia uczestników
▫  zgłoszenia przyjmujemy do 9 styczna 2023 
▫  organizator: Chojnickie Centrum Kultury, ul. Swarożyca 1, 89-600 Chojnice 
▫  pytania prosimy kierować na adres email: a.fryca@ckchojnice.pl
▫  szczegóły akcji znajdziecie w regulaminie (krok 2)

*Wymagane

Imię i nazwisko 👋 *

Pseudonim artystyczny �
Odpowiedź nie jest wymagana.

Numer telefonu 📞 *

Data urodzenia 🎈 *

Uczestnicy muszą mieć ukończone 13 lat.

Miejsce zamieszkania 🗺 *

6.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Dźwięk

Oko

Słowo

Ruch

7.

8.

Wybierz swoją kategorię ✅ *

Dźwięk: muzyka 🎤🎼🎹  Oko: sztuki wizualne 📽📸🎨  Słowo: literatura ✒ 🔍📃  Ruch: sztuki
sceniczne 🎭💁🎉

Umieść zgłaszaną pracę (zdjęcie, grafikę, film czy utwór muzyczny) na swoim
facebooku i/lub instagramie pod hashtagiem #mójdomkultury ‼  A teraz podaj
tutaj LINK, byśmy mogli ją zobaczyć.

*

* W przypadku Facebooka pamiętaj o widoczności posta jako publiczny. 

Napisz kilka słów o swojej twórczości i zgłoszonej pracy 💫 *

Kim jesteś? Jaka była Twoja ścieżka artystyczna do tego momentu. Czemu akurat ta praca została zgłoszona do
akcji? Czego oczekujesz po akcji?



9.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Inne:

Strona www organizatora

Facebook

Instagram

Lokalne media

Z polecenia

W drugim i ostatnim kroku prosimy o zgody i akceptacje.

Zgody i akceptacje To już ostatnia prosta!

10.

Przesłane pliki:

Skąd się dowiedziałaś/eś o akcji? 💡 *

Prosimy o załączenie zgody rodziców jeśli jesteś osobą niepełnoletnią 📎
Podpisaną zgodę możesz też złożyć osobiście w siedzibie Chojnickiego Centrum Kultury przy ulicy Swarożyca
1 w Chojnicach.

11.

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

Tak

12.

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

Tak

Jeżeli zamierzasz formularz wydrukować i złożyć osobiście, tu dodaj
swój podpis  👇
...........................................................................................................

Ta treść nie została utworzona ani zatwierdzona przez Google.

Akceptuję regulamin akcji 📄 *

Regulamin znajduje się również na stronie www.ckchojnice.pl.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie wprowadzonych przeze mnie
danych osobowych za pośrednictwem formularza Google. Jednocześnie
oświadczam, że zostałem poinformowana/y o tym, że:

*

1. Administratorem danych osobowych jest Chojnickie Centrum Kultury, Chojnice ul. Swarożyca 1. 
2. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do celów umożliwiających realizację akcji #mdk. 
3. Przysługuje mi prawo do wglądu do moich danych osobowych i żądania ich poprawienia. 

 Formularze


