DELAVNICA ZA IGRALKE IN IGRALCE
MASTERCLASS
© CROSS-ACT TRAINING (A Theatre Training Approach) 
Pedagog: Apostolos Apostolides
 
15. in 16. december 2018
PRIJAVNICA

Ime in priimek
	Poklicna igralka/ poklicni igralec v …………………………………………………………………………………………………
	Študent igre

drugo
	Članica/član ZDUS
	Nisem član


Kontakt
Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Naslov za pošiljanje računa (cena delavnice za člane ZDUS je 30 eur, za nečlane in študente pa 40 eur; prijava je potrjena po plačilu kotizacije, plačil v gotovini ne sprejemamo):

Posebnosti v zvezi s prisotnostjo na delavnici (popoldanska prisotnost do) – v primeru predčasnega odhoda z delavnice – sobota in nedelja: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kratek opis Vaših izkušenj v angleškem jeziku (za potrebe mentorja): 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








Potrebujete: lahka in udobna oblačila in obutev
Delavnica poteka v angleškem jeziku.

Med posameznimi moduli so odmori, tudi daljši odmor za kosilo. 
Termin je okviren, dopoldanska ura je oba dneva prilagodljiva na deseto, popoldanska ura v soboto je stvar dogovora, glede na obveznosti v večernem času – predstave, prosimo, da ob prijavi sporočite, če bi vam to pomagalo pri odločitvi za udeležbo.

Okvirno število udeležencev za izvedbo delavnice: med 10 in 15; v primeru do 20, bomo oblikovali dve skupini in prilagodili izvedbo. 

Rok prijave: 4. november 2018 (po izteku prijavnega roka boste po elektronski pošti pravočasno obveščeni o podrobnostih izvedbe delavnice)
Naslov za pošiljanje izpolnjene prijavnice: dramaturgija.opera@gmail.com" dramaturgija.opera@gmail.com
Delavnica bo potekala na levem odru SNG Drama Ljubljana.

Organizatorja bosta osebne podatke skrbno varovala, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR). V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, ki jo uporabnik potrdi v sklopu oddaje prijave na delavnico in izpolnjeno prijavnico, ki je poslana na naslov dramaturgija.opera@gmail.com. Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočega.

Potrjujem, da sem seznanjena/en s pravili izvedbe delavnice. Dovoljujem, da organizatorja moje osebne podatke uporabita za namene izvedbe dogodka v vseh vidikih, za obveščanje in objave v zvezi z izvedbo oziroma promocijo dogodka med samim dogodkom in po njem. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličem s pisno zahtevo, poslano po elektronski pošti na naslov dramaturgija.opera@gmail.com. Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov organizatorjev, ki zagotavljata, da se osebni podatki posameznika obdelujejo izključno za namene izvedbe in promocije tega dogodka med samim trajanjem in po njem. Pridobljeni podatki v nobenem primeru ne bodo posredovani ali razkriti tretjim osebam za namene, ki niso povezani s samim dogodkom. 

Izrecno dovoljujem objavo svojega imena, priimka in fotografij, ki bodo nastale času trajanja delavnice na spletnih straneh organizatorjev, na njunih Facebook straneh ali v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorjev ne bom zahtevali plačila ali odškodnine. Hkrati se odpovedujem pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

V ………………………, ………………………

Podpis: ………………………………………


