Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu
z zakresu podstawowych zadań inwentaryzatora
pt. „Nabywanie-ewidencjonowanie-(re)inwentaryzowanie zbiorów”
Organizatorzy: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych
Miejsce: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, ul. Leśna 7, budynek dworu z Bobry Wielkiej
Termin: 14 czerwca 2019 r. (piątek)
Dane uczestnika:
Imię i nazwisko
Stanowisko
Nazwa Muzeum/Instytucji
E-mail

Telefon:

Preferencje żywieniowe (prosimy o zaznaczenie wyboru)
dieta zwykła
dieta wegetariańska
Udział w oprowadzaniu kuratorskim po wystawach ”Wnętrza
dworskie we dworze z Bobry Wielkiej” i „Sztuka Ludowa
TAK
NIE
Podlasia” (prosimy o zaznaczenie wyboru)
Jakim zagadnieniem z zakresu szkolenia jest Pan/Pani szczególnie zainteresowany/zainteresowana?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i noclegu.
Prosimy o powiadomienie organizatorów w przypadku rezygnacji.
Zgłoszenia prosimy przesłać do 10 czerwca 2019 r. drogą elektroniczną na adres e-mailowy: etnografia@pmkl.pl .
Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać od koordynatorów organizacyjnych:
Małgorzata Przybyszewska – adiunkt w Dziale Etnografii PMKL m.przybyszewska@pmkl.pl
Marcin Mondzelewski – członek Zarządu PSIM stowarzyszeniepsim@gmail.com .
Oświadczenie zgłaszającego:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji wydarzenia: Szkolenie pt. „Nabywanie-ewidencjonowanie(re)inwentaryzowanie muzealiów”.
………………………………………………………
Data i podpis
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, utrwalonego w postaci fotografii, zgodnie z ustawą z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880) w celach informacyjnych
i promocyjnych związanych z realizacją i przebiegiem szkolenia pt. „Nabywanie-ewidencjonowanie-(re)inwentaryzowanie muzealiów”,
poprzez rozpowszechnianie go za pośrednictwem strony internetowej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej i jego profili w mediach
społecznościowych oraz we wszystkich innych materiałach promocyjnych i informacyjnych Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej oraz
udostępnienie wyżej wymienionego wizerunku do celów promocyjno – informacyjnych drugiemu Organizatorowi wydarzenia –
Polskiemu Stowarzyszeniu Inwentaryzatorów Muzealnych. Niniejsza zgoda wyrażana jest nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń
terytorialnych.
………………………………………………………
Data i podpis

