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Warsztaty są organizowane w ramach projektu „Fantastyczna czyTOmania”
Celem warsztatów jest zaprojektowanie gry mobilnej na smartfona opartej na
powieści “Bank Violettkafer. Dział Depozytów Nadzwyczajnych” Bartłomieja
Juchy.
Warsztaty przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu
wadowickiego.
Rekrutacja odbywać się będzie w dniach 14.06 – 28.07.2021 w godzinach 10.0018.00.
Po zakończeniu rekrutacji zostanie wybranych 15 uczestników
Wymogi uczestnictwa w warsztatach:
a) podstawowa znajomość technologii informacyjnych
b) posiadanie telefonu z internetem, funkcją GPS i aparatem fotograficznym
c) wiek 14-16 lat
O zakwalifikowaniu uczestnika zdecyduje kolejność zgłoszeń po uprzednim
przesłaniu wypełnionego formularza.
W przypadku braku zgłoszeń zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.
Osoby, które zakwalifikują się do uczestnictwa w warsztatach zostaną
poinformowane o tym telefonicznie/mailowo
Uczestnicy warsztatów zobowiązują się do dostarczenia dokumentów:
a. deklaracji uczestnictwa
b. zgody na przetwarzanie danych osobowych,
Formularze znajdują się na stronie Wadowickiej Biblioteki Publicznej
Udział w warsztatach jest jednoznaczny z przekazaniem praw autorskich do dzieł
stworzonych podczas zajęć na poczet organizatora.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
W WARSZTATACH PROJEKTOWANIA GIER MOBILNYCH
W RAMACH PROJEKTU „FANTASTYCZNA CZYTOMANIA”

Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ..............................................................................
w warsztatach w ramach projektu „Fantastyczna czyTOmania”.
● Oświadczam, że zapoznałem/ -am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie oraz akceptuję jego treść.
● Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, które odbędą się w trakcie i po
zakończeniu udziału w Projekcie.
● Mam świadomość, iż wszelkie dokumenty przekazane przeze mnie do organizatora
warsztatów stają się jego własnością i nie mam prawa żądać ich zwrotu.
DANE UCZESTNIKA
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

* Dane powinny być wypełnione w sposób czytelny, drukowanymi literami i bez skreśleń. Każdy punkt
musi być wypełniony, jeśli nie dotyczy, proszę wpisać odpowiednio BRAK lub NIE DOTYCZY
Uprzedzona/y o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy,
niniejszym oświadczam, że informacje przekazane przeze mnie w niniejszej Deklaracji są zgodne z
prawdą.

……………………….

..…………………………….

Miejscowość i data

Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

Zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz dzieł stworzonych podczas warsztatów
Udzielam organizatorom: Wadowickiej Bibliotece Publicznej i GoodBooks nieodwołalnego i
nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania pomysłów/dzieł stworzonych podczas
zajęć na poczet organizatora oraz zdjęć z moim wizerunkiem bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania jedynie w zakresie realizacji działań związanych z
realizacją projektu „Fantastyczna czyTOmania”.
Zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć,
nieograniczone w czasie korzystanie i rozporządzanie zdjęciami, a w szczególności:
publiczne wykorzystanie zdjęć, utrwalenie i zwielokrotniony druk, wykorzystanie w celach
marketingowych, promocyjnych, reklamowych, wyłącznie w celu informacji i promocji
projektu „Fantastyczna czyTOmania”.

……………………….

..…………………………….

Miejscowość i data

Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

