
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE PLASTYCZNYM 

„STOP PRZEMOCY - REAGUJ NIE BĄDŹ OBOJĘTNY” 

Dane uczestnika konkursu 

Pełna nazwa szkoły 

 

Imię i nazwisko, klasa 
 

Telefon kontaktowy  

Oświadczenia 

 Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu. 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku 

uczestnika konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) do prawidłowego 
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu. 

 Wyrażam zgodę na zamieszczenie pracy konkursowej w gablocie przy Urzędzie 
Miejskim w Resku. 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

Oświadczenie: 

1. Jestem autorem spotu i posiadam do nich prawa autorskie, nie naruszając praw 
autorskich osób trzecich. Jednocześnie wyrażam zgodę na przeniesienie praw 
autorskich na organizatorów nadesłanej pracy w zakresie określonym 
w Regulaminie konkursu. 

2. Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu i w pełni go akceptuje.  

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 
do konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) przez organizatora konkursu w celach 
promocyjno – edukacyjnych. 

 

Data i podpis autora/autorów:  Data i podpis opiekuna/opiekunów: 

………………………………………………                        ………………………………………………………. 

………………………………………………                        ………………………………………………………. 

………………………………………………                        .……………………………………………………… 



 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

„STOP PRZEMOCY - REAGUJ NIE BĄDŹ OBOJĘTNY” 

IMIĘ I NAZWISKO 
AUTORA/AUTORÓW SPOTU 

KLASA TELEFON 
KONTAKTOWY 

ADRES   
E-MAIL 

 
 
 

   

 
 

 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
PEŁNA NAZWA SZKOŁY 

 

 

 

Oświadczenie: 

4. Jestem autorem spotu i posiadam do nich prawa autorskie, nie naruszając praw 
autorskich osób trzecich. Jednocześnie wyrażam zgodę na przeniesienie praw 
autorskich na organizatorów nadesłanej pracy w zakresie określonym 
w Regulaminie konkursu. 

5. Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu i w pełni go akceptuje.  

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 
do konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) przez organizatora konkursu w celach 
promocyjno – edukacyjnych. 

 

Data i podpis autora/autorów:  Data i podpis opiekuna/opiekunów: 

………………………………………………                        ………………………………………………………. 

………………………………………………                        ………………………………………………………. 

………………………………………………                        .……………………………………………………… 

 


