
Załącznik nr 1 do  

 

Regulamin i  Formularz zgłoszeniowy w konkursie 

plastycznym „Zima za oknem” 

PRACA KONKURSOWA 

Tytuł pracy  
 

 

 

UCZESTNIK KONKURSU 

Imię, Nazwisko  
 

 

 

Data urodzenia 

 

 

Adres do 

korespondencji 

(w celu ewentualnej 

wysyłki nagrody) 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria wiekowa 

(proszę o zaznaczenie 

kategorii wiekowej 

poprzez postawienie 

znaku X)   

I - III    

IV - VI   

VII - VIII  

RODZIC/OPIEKUN USTAWOWY/PRAWNY 

Imię i nazwisko 

opiekuna  

 

 

Numer telefonu 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2  

OŚWIADCZENIE 

 Ja, niżej podpisana(y), oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu „Zima 

za oknem” i w pełni go akceptuję.  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

……………………………………………………………… (imię i nazwisko) w Konkursie 

„Zima za oknem” i przetwarzanie danych osobowych podanych w Karcie zgłoszenia 

uczestnictwa przez Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego (dalej 

jako: Stowarzyszenie), w celach wynikających z Regulaminu Konkursu, w szczególności 

organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym wykorzystanie danych kontaktowych, takich 

jak adres korespondencyjny/adres e-mail i/lub numer telefonu w celu bieżących kontaktów w 

sprawach związanych z Konkursem.  

Wyrażam zgodę na publikację podstawowych danych uczestnika, takich jak imię, nazwisko, 

wiek, tytuł wykonanej pracy w związku z działaniami informacyjnymi związanymi z 

Konkursem i marketingowymi Stowarzyszenia jako Organizatora Konkursu.  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy plastycznej do celów marketingowych, w 

szczególności do upublicznienia na stronie internetowej, Facebooku, w wydawnictwach, 

wystawach organizowanych przez Organizatora, w przypadku, gdy praca zostanie nagrodzona 

lub wyróżniona w Konkursie.  

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do pracy dziecka wykonanej 

w ramach Konkursu „Zima za oknem” na rzecz Organizatora, w przypadku, gdy praca 

zostanie nagrodzona lub wyróżniona w Konkursie na następujących polach eksploatacji: 

rozpowszechnianie i wykorzystywanie dostarczonej pracy oraz jej wizerunku do celów 

marketingowych, w szczególności do upublicznienia na stronie internetowej, Facebooku w 

wydawnictwach i wystawach organizowanych przez Stowarzyszenie. Udzielone zgody są 

ważne teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania 

zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.  

………………………………………………………………………..………….. 

 (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem) 


