KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSACH
Projektu „Podróże po Nowej Hucie z Panem Dynią”
Rozstrzygnięcie 15.09.2019 r., ALEJA RÓŻ
1. Zgłoszenie do konkursu (podkreśl właściwe):



2.
3.
4.

5.
6.
7.

Portret Pana Dyni - konkurs plastyczny
o zgłoszenia indywidualne:
 do 9 lat
 od 9 do 15 lat
Dynia podróżnik, co się w kadrze nie mieści – konkurs fotograficzny:
o zgłoszenia indywidualne, bez ograniczeń wiekowych.
Tytuł zgłaszanej pracy: ……………………………………….……….…………………………………………………………
Imię i nazwisko autora pracy: ….…………………………………..………………………………………………………..
…………………………………………………………………...…………………..………………………………………………………
Nazwa i adres – wypełniają tylko instytucje/organizacje (NIE DOTYCZY OSÓB PRYWATNYCH)
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
Osoba do kontaktu:……………………………………………………..…………………………………………………………
Telefon kontaktowy, e-mail:…………………………………………………………………………………………………..
Skąd Pan/Pani dowiedział się o konkursie:
prasy – jakiej: …………………………………………………………………………..…………………………………………
Internetu – z jakich stron: …………………………………………………………………………………………………..
inne: …………………………………………………….…..……….………….……………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin konkursów w ramach projektu „Podróże po Nowej Hucie
z Panem Dynią”
Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne dla identyfikacji
uczestników konkursu i wręczenia nagród.
Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości nieudzielenia zgody na przetwarzanie moich danych
osobowych oraz o możliwości odwołania zgody. Odwołanie zgody może nastąpić w każdym momencie, w takiej
formie i miejscu, jakie przewidziano i zapisano w Regulaminie konkursów w ramach projektu „Podróże po
Nowej Hucie z Panem Dynią” dla zgłoszenia w nim udziału.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora, w zakresie, jaki jest
niezbędny dla prawidłowego przeprowadzenia konkursów, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE*.
Wyrażam zgodę na utrwalenie wizerunku mojej osoby/mojego podopiecznego w formie zdjęć i wykonanie
zdjęć pracy konkursowej oraz wykorzystanie w/w zdjęć w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do
przeprowadzenia konkursów, zgodnie z postanowieniami Regulaminu*.
Wyrażam zgodę na publikowanie w celach promocyjnych Organizatorów, wykonanych podczas konkursów
zdjęć mojego autorstwa/mojego podopiecznego oraz zdjęć pracy konkursowej w zakresie związanym z
udziałem w konkursie*.

* - w razie wyrażenia zgody proszę zaznaczyć odpowiednie pole

…….………………………………………………
Miejscowość, data

…….……………………………………………
Podpis pełnoletniego uczestnika,
ewent. rodzica/opiekuna prawnego
lub dyrektora instytucji/organizacji zgłaszającej

Projekt finansowany ze środków Miasta Krakowa
przeznaczonych na jubileusz 70–lecia Nowej Huty.

