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PAKIET  1 500

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 nazwiskiem Kone-
sera albo dedykacją (dane do umieszczenia na tabliczce przekazane zostaną w zgłoszeniu sponsorskim);
o należyty stan i wygląd tabliczek dba NFM; tabliczki po upływie świadczenia usług w ramach pakietu spon-
sorskiego pozostają w NFM;
- Fotel Konesera zlokalizowany jest na I Balkonie na wprost sceny
- udział w maksymalnie dwóch, w trakcie trwania projektu, spotkaniach osób, które wspierają NFM; spotka-
nia odbywać się będą w obiekcie NFM; jeżeli spotkania te odbyły się przed datą wykupienia Pakietu Sponsor-
skiego, Koneserowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia; o terminach spotkań Koneser zostanie
powiadomiony w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu 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
wydawnictwach drukowanych przez NFM;
- wymienienie Konesera z imienia i nazwiska na oficjalnej stronie internetowej NFM (przez czas obowiązywa-
nia Pakietu Sponsorskiego) oraz w wybranych przez NFM wydawnictwie drukowanym NFM
- otrzymanie pamiątkowego Certyfikatu wydanego przez NFM (certyfikat zostanie przesłany do Konesera
w formie papierowej na adres pocztowy podany w zgłoszeniu);
- otrzymanie pamiątkowego Certyfikatu wydanego przez NFM (certyfikat zostanie przesłany do Konesera
w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu);
- usługi consierge: specjalna opieka w postaci mailingu o koncertach, rezerwacji miejsc. Gwarantowane miej-
sca w ramach dokonanej rezerwacji na wydarzenia organizowane przez NFM w Sali Głównej NFM (z zastrze-
żeniem, iż rezerwacja fotela z tabliczką w Sali Głównej NFM będzie możliwa w ramach jego dostępności, a w
przypadku braku możliwości rezerwacji  fotela z tabliczką zarezerwowane zostanie inne miejsce, o ile będzie
to możliwe). Założona rezerwacja jest ważna przez 2 tygodnie. Złożona rezerwacja jest ważna do dwóch tygo-
dni przed koncertem Możliwa jest rezerwacja w różnych strefach cenowych. W przypadku rezygnacji z rezer-
wacji czy zakupu w czasie obowiązywania rezerwacji - istnieje możliwość skorzystania z usługi do daty
koncertu/wydarzenia w granicach dostępności miejsc.
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za cenę 1 500,00 zł, w ramach którego Koneser otrzymuje następujące świadczenia:



Treść napisu (do 60 znaków)

Podpis koordynatora Programu Podpis Konesera*

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, dla celów opublikowania ich w na 
stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz w drukach promocyjnych i na ekranach DS. w przestrzeni 
NFM, co związane jest z realizacją programu Fotel Konesera. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich 
danych osobowych jest Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, które nie będzie moich 
danych wykorzystywać do żadnych innych celów, niż ten wskazany w niniejszym oświadczeniu. Przyjmuję również do 
wiadomości, iż mam prawo wglądu w moje dane osobowe, kontrolowania sposobu przetwarzania moich danych 
osobowych przez Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu oraz cofnięcia niniejszej zgody 
w każdym czasie bez podawania powodów.

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.). 

Metoda płatności  - PRZELEW

Tytuł  wpłaty - FOTEL KONESERA

Numer konta - 40 1020 5242 0000 2202 0182 3731
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