
 Zał. nr 1 do Regulaminu konkursu „Kartka Bożonarodzeniowa 2022”  

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
uczestnictwa w konkursie „KARTKA BOŻONARODZENIOWA 2022” 

 

 
Dane osobowe autora  
Imię i nazwisko  uczestnika .........................................................................................................................  
Wiek: ........................  
Klasa: .......................  
Szkoła ...........................................................................................................................................  
Dane kontaktowe  
Adres  
.......................................................................................................................................................  

 

Numer telefonu (do rodzica/opiekuna prawnego): ...................................................................... 

 

OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO/PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA 

 

1. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie - “Kartka 

Bożonarodzeniowa 2022” organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach. [dot. 

uczestników niepełnoletnich] 

2. Oświadczam, że znam postanowienia regulaminu konkursu, w tym zasady przetwarzania 

danych osobowych i akceptuję ich treść. 

3. W związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych 

osobowych mojego dziecka w zakresie: imię, nazwisko, wiek, placówka zgodnie z zapisami 

regulaminu konkursu. 

4. Oświadczam, iż wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* (niepotrzebne skreślić) na publikację 

moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka w zakresie: imię, nazwisko, wiek 

placówka zgodnie z zapisami regulaminu konkursu. 

5. Oświadczam, iż wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* (niepotrzebne skreślić) na umieszczanie 

danych mojego dziecka w postaci wizerunku zarejestrowanego na zdjęciach oraz filmach 

wykonanych w ramach konkursu: na stronach internetowych Organizatora oraz Partnerów konkursu, 

w publikacjach promujących konkurs, w kronikach i pamiątkowych publikacjach dot. działalności 

Organizatora oraz historii i promocji gminy Jerzmanowice-Przeginia. Organizator zapewnia, że użyte 

materiały nie będą godzić w godność żadnej uwiecznionej osoby. 

6. Z chwilą zgłoszenia się do konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową przenoszę autorskie prawa 

majątkowe do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie egzemplarzy 

utworu drukiem, techniką reprograficzną, techniką cyfrową, wprowadzanie do obrotu, publiczne 

udostępnianie poprzez eksponowanie (wystawianie) a także rozpowszechnianie w taki sposób, by 

każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

 

Powyższe zgody są dobrowolne i w każdej chwili może zostać odwołana w formie pisemnej. 

 

.........................................................................................  

(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono w Regulaminie Konkursu 

dostępnym w wersji papierowej w siedzibie Organizatora oraz opublikowanym na stronie internetowej 

Organizatora.  


