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PAKIET 500

Karta zgłoszenia sponsorskiego do projektu pt. 
„Wykup Fotela Konesera w przestrzeni NFM”.

Nrodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
plac Wolności 1, 50-071 Wrocław

www.nfm.wroclaw.pl

- wykonanie przez NFM i umieszczenie tabliczki na Fotelu Konesera wyłącznie z imieniem i nazwi-
skiem Konesera albo dedykacją; o należyty stan i wygląd tabliczek dba NFM; tabliczki po upływie
świadczenia usług w ramach pakietu sponsorskiego pozostają w NFM;
- Fotel Konesera w Pakiecie 500 zlokalizowany jest na Amfiteatrze rząd III
- Udział w maksymalnie dwóch, w trakcie trwania projektu, spotkaniach osób, które wspierają NFM;
spotkania odbywać się będą w obiekcie NFM; jeżeli spotkania te odbyły się przed datą wykupienia
Pakietu Sponsorskiego, Koneserowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia; o terminach
spotkań Koneser zostanie powiadomiony w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłosze-
niu sponsorskim
- Wymienienie Konesera, wyłącznie za jego zgodą zawartą w zgłoszeniu sponsorskim, z imienia
i nazwiska na oficjalnej stronie internetowej NFM (przez czas obowiązywania Pakietu Sponsorskiego)
oraz w wybranych przez NFM wydawnictwachie drukowanym drukowanych dla NFM
- Otrzymanie pamiątkowego Certyfikatu wydanego przez NFM (certyfikat zostanie przesłany do Kone-
sera w formie elektronicznej papierowej na adres e-mailpocztowy podany w zgłoszeniu)
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PAKIET 500

za cenę 500,00 zł, w ramach którego Koneser otrzymuje następujące świadczenia:



Treść napisu (do 60 znaków)

Podpis koordynatora Programu Podpis Konesera*

Dane osobowe z formularza będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do 
uczestniczenia w programie oraz przesyłania informacji związanych z działalnością Narodowego 
Forum Muzyki we Wrocławiu, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, 
z zachowaniem postanowień Ustawy dotyczących gwarancji wglądu do danych, poprawiania danych 
i ochrony przetwarzania danych. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu marketingu produktów i usług Narodowego Forum 
Muzyki i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

Oświadczenie 
Wyrażam  zgodę  na  zbieranie,  przetwarzanie  i  wykorzystywanie  danych  osobowych  w  celach 
marketingowych  oraz  na  zamieszczenie  ich  w  bazie  danych  Narodowego  Forum  Muzyki  we 
Wrocławiu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
(Dz. U. Nr 133, poz. 883). 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną od Narodowego Forum Muzyki 
z siedzibą we Wrocławiu (50-071) Wrocław, plac Wolności 1, wpisanej do Rejestru instytucji kultury 
prowadzonego przez Gminę Wrocław nr RIK 38/2014. 

Wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku w kontekście uczestnictwa w programie NFM, 
oraz na nieodpłatną publikację tego wizerunku poprzez umieszczanie moich zdjęć oraz zdjęć 
tabliczki na poręczy fotela, przez czas nieokreślony, na stronie internetowej www.nfm.wroclaw.pl, 
na profilu oficjalnym NFM na Facebooku. 

*Podpis jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu projektu sponsorskiego pn. "Wykup Foteli Konesera w przestrzeni NFM", jak również zgodą 
na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.). 
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