
Karta zgłoszeniowa 
 
 

 

Konkurs plastyczny:  „Zimowe pejzaże w Gminie Trzeszczany” 

 
 
 
Imię i nazwisko autora: .................................................................................... Wiek ........  Klasa:………… 
 

 
Oświadczenie 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) przez 

Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu 

zgodnie z regulaminem Konkursu. 

 
Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej przekazanej na Konkurs oraz, że nie narusza ona 
jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu 
plastycznego pt. „Zimowe pejzaże w Gminie Trzeszczany”. 
 
 

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

Podpis autora  
 
 
 
 
 
 

............................................................. (miejscowość, data) 
 
 

 
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA 

 
Wyrażam zgodę na udział .................................................................. (imię i nazwisko niepełnoletniego 

uczestnika konkursu), którego jestem prawnym opiekunem, w Konkursie plastycznym pt. „Zimowe 
pejzaże w Gminie Trzeszczany”. 
 
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia. 

 
Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu dla 

celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem 

Konkursu. 
 
 

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

Podpis rodzica/opiekuna 



 
Zgoda na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku i przetwarzanie danych w postaci wizerunku, 
imienia i nazwiska uczestnika Konkursu plastycznego pt. „Zimowe pejzaże w Gminie Trzeszczany” 

 
 

Ja, niżej podpisana/y  ………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 
oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 

uwidocznionego w szczególności na zdjęciach, zarejestrowanych podczas uczestnictwa w Konkursie 

plastycznym „Zimowe pejzaże w Gminie Trzeszczany”, którego organizatorem jest Gminny Ośrodek 

Kultury w Trzeszczanach, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji działao promocyjnych 

związanych z Konkursem. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

w postaci wizerunku, imienia i nazwiska, klasy w wyżej wymienionym celu. Zgoda dotyczy utrwalania 

jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach, w tym na publikowanie fotografii, filmu, dokumentacji 

filmowej lub dźwiękowej, która powstała w ramach organizacji Konkursu w związku z realizacją 

działao promocyjnych oraz w celu archiwizowania wydarzeo Gminnego Ośrodka Kultury  

w Trzeszczanach. Imię, nazwisko, wiek i wizerunek dziecka, będą umieszczone na stronie 

internetowej GOK oraz na Facebook. 
 

Oświadczam, że wizerunek mojego dziecka może byd użyty przez Administratora tylko  

i wyłącznie w formie publikacji, która nie będzie obraźliwa dla mojego dziecka ani nie będzie naruszad 

jego dóbr osobistych. Niniejsza zgoda może zostad w każdej chwili odwołana poprzez złożenie 

pisemnego oświadczenia u Administratora.  
 
 

Zostałam/em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

 

………………………………. 
Miejscowość, data 

 

……………………………………………………… 
Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu publikacji 

wyników Konkursu plastycznego „Zimowe pejzaże w Gminie Trzeszczany”,  dotyczących wyłącznie 

osób nagrodzonych na stronie internetowej GOK oraz Facebook. 
 

Niniejsza zgoda może zostad w każdej chwili odwołana poprzez złożenie pisemnego 

oświadczenia u Administratora. 
 
 

Zostałam/em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

 
………………………………. 
Miejscowość, data 

 
……………………………………………………… 
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 


