Międzynarodowe
Biennale
Pasteli
nowy sącz 2018
polska

International
Pastel Biennial
Exhibition
nowy sącz 2018
poland

Karta zgłoszenia
Termin nadsyłania karty zgłoszenia
wraz z fotografiami upływa
15 października 2018 roku.
biuro
organizacyjne /
adres korespondencyjny

Ewa Rams
Galeria Sztuki Współczesnej
BWA SOKÓŁ
Oddział Małopolskiego Centrum Kultury
SOKÓŁ
ul. Długosza 3
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 534 06 63
e-mail: e.rams@mcksokol.pl
www.biennalepasteli.pl

Imię i nazwisko autora

Adres

Rok i miejsce urodzenia
Narodowość
Reprezentowany kraj
Telefon, e-mail, WWW
Nazwa i miejsce ukończonej uczelni,
data uzyskania dyplomu

Kierunek, pracownia

Powielanie karty zgłoszenia jest dozwolone.

Nazwa profesjonalnego związku twórczego
(numer legitymacji)
Najważniejsze wystawy indywidualne (maks. 3)

Najważniejsze wystawy zbiorowe (maks. 3)

Nagrody i wyróżnienia (maks. 3)

Inne ważne informacje biograficzne

Powielanie karty zgłoszenia jest dozwolone.

Imię i nazwisko autora
Tytuł pracy

Technika
pastel suchy

nr 1

pastel olejny

technika mieszana
(pastel suchy+olejny)

Wymiary w cm (bez passe-partout) wys. × szer.
Rok powstania

Wartość w PLN lub w euro

Imię i nazwisko autora
Tytuł pracy

Technika
pastel suchy

pastel olejny

technika mieszana
(pastel suchy+olejny)

Wymiary w cm (bez passe-partout) wys. × szer.

nr 2
Rok powstania

Wartość w PLN lub w euro

Imię i nazwisko autora
Tytuł pracy

Technika
pastel suchy

nr 3

pastel olejny

technika mieszana
(pastel suchy+olejny)

Wymiary w cm (bez passe-partout) wys. × szer.
Rok powstania

Wartość w PLN lub w euro

prosimy zaznaczyć właściwe:
Wyrażam zgodę na sprzedaż prac zgłoszonych
do konkursu
tak
nie
Prace odbiorę osobiście 				
tak
nie
Prace proszę przesłać na adres:

• Przesłanie karty
zgłoszenia w wersji
elektronicznej jest
równoznaczne z akceptacją
warunków zawartych
w regulaminie konkursu.

Akceptuję wszystkie warunki regulaminu konkursu
7. Międzynarodowego Biennale Pasteli – Nowy Sącz
2018•
Podpis

zgoda na
przetwarzanie
danych
osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, ul. Długosza 3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Wiesław Żygłowicz, tel. +48 18 448 26 01.
1. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji zadania 7. Międzynarodowe Biennale Pasteli – Nowy Sącz 2018.
2. Dane osobowe zbierane są w celu popularyzacyjnym
przez umieszczenie wizerunku na stronie internetowej.
3. Dane osobowe zbierane są w celu archiwizacyjnym.
Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Uczestnicy wydarzeń kulturalnych organizowanych przez
MCK SOKÓŁ mają prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, przenoszenia danych osobowych i wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne
do realizacji wymienionych celów zbierania danych. Dane
osobowe będą przetrzymywane tak długo, jak wymagają
tego przepisy archiwistyczne.
Po zapoznaniu się z informacjami zamieszczonymi powyżej
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w celu i zasadach określonych w powyższej Zgodzie.

Imię i nazwisko
Data

Czytelny podpis

