
 

FORMULARZ AKREDYTACYJNY 
 
 
Dotyczy obsługi wydarzenia:  
21. Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów – KOLOSY (za rok) 2018  
Gdynia, 8-10 marca 2019 roku.  
 
 
1)  Dane zgłaszającego 
 

a)  Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………..  

b)  Funkcja zawodowa: ...………………………………………………………………………………..  
 

 
2)  Dane firmy / instytucji / organizacji medialnej, którą reprezentuje zgłaszający 
 

a)  Pełna nazwa: ……………………………………………………………………………………….…  

b)  Adres: ………………………………………………………………………………………………….  

c)  Telefon: ………………………………………………………………………………………………..  

d)  E-mail: ………………………………………………...………………………………………….…...  
 
  
3)  Dane osoby, dla której ma być wydana akredytacja  
 

a)  Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………….……  

b)  Funkcja (proszę podkreślić):  dziennikarz / fotoreporter / operator kamery  

c)  Telefon:……………………………………………………………………………………………...…  

d)  E-mail: …………………………………………………………………………………………….…...  

e)  Numer legitymacji służbowej: ……………………………………..………………………………...  
 

 
Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie przez Agencję MART danych osobowych wskazanych w niniejszym zgłoszeniu na potrzeby 

organizacji i promocji wydarzenia pod nazwą 21. Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów, zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku ws. ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych [ADO] będzie Agencja MART. W sprawach Pani/Pana danych należy 

kontaktować się z [IOD]:  e-mail: iod@kolosy.pl, adres do korespondencji: 31-420 Kraków 73, skr.poczt.24, tel. 503 478 940. 
Dane z formularza mogą zostać udostępnione, w celach organizacyjnych i promocyjnych wydarzenia, współorganizatorowi - 

Miastu Gdynia. 

Potwierdzam prawdziwość danych:  
 
 

……………………………………………………………………..…………………………………………  
 (podpis zgłaszającego)                 (pieczęć firmy / instytucji)           (podpis osoby, dla której ma być wydana akredytacja) 
 
 

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza i wysłanie jego skanu na adres: mart@kolosy.pl do piątku, 8 marca 2019 roku. 

Organizator wyśle e-mailem potwierdzenie przyznania/odmowy akredytacji na wskazany adres zwrotny. Formularze 

nieczytelne, niepodpisane i/lub nieopatrzone pieczęcią nie będą rozpatrywane. Akredytację będzie można odebrać w 

Biurze Organizacyjnym Kolosów w Gdyni (hala Gdynia Arena, ul. Kazimierza Górskiego 8, na parterze) w dniach 8-10 

marca 2019 roku. Akredytowanie na miejscu, bez uprzedniego przesłania wypełnionego i podpisanego formularza, będzie 

możliwe tylko po okazaniu ważnej legitymacji służbowej wystawionej przez konkretną, znaną redakcję/wydawcę. Nie 

gwarantujemy pozytywnego rozpatrzenia akredytacji na miejscu, dlatego rekomendujemy wcześniejsze wysłanie 

formularza. 

Uzyskanie akredytacji nie jest równoznaczne ze zgodą na filmowanie i fotografowanie podczas trwania Kolosów (za rok) 

2018. Prosimy, by osoby i redakcje zainteresowane prowadzeniem działalności audiowizualnej, w tym fotograficznej, w 

trakcie imprezy wyraźnie zgłosiły to, występując o akredytację. Nie przewidujemy możliwości, by rejestrowanie obrazu 

i/lub dźwięku podczas Kolosów (za rok) 2018 odbywało się bez uzyskania na to zgody organizatora. Niezależnie od tego 

podczas ceremonii wręczenia Kolosów (w sobotę o 16:20 i w niedzielę o 16.00 w hali Gdynia Arena) na scenie będą 

mogły przebywać wyłącznie osoby wskazane przez organizatorów, w tym fotoreporter i operator kamery z ramienia 

organizatora Kolosów. Pozostałe osoby posiadające akredytacje audiowizualne prosimy o zajęcie miejsc w wyznaczonej 

strefie. 
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