
 

                                                                                                                                                               Załącznik nr 1 
                                       do Regulaminu Powiatowego Konkursu Plastycznego „Józef Piłsudski-album pamiątkowy” 

 

                                *KARTA ZGŁOSZENIA ZBIOROWEGO UCZESTNICTWA  
                                      W POWIATOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM 
                                                  ,,JÓZEF PIŁSUDSKI-ALBUM PAMIĄTKOWY”                                                             
         
              BIBLIOTEKA IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 15, 72-010 POLICE  
                                  
                               FINAŁ 20 LISTOPADA 2018 R., GODZ. 10.00,  DZIAŁ REGIONALNY  
 

 

         …………………………………………….         
          Pieczęć szkoły 
 

        

        KLASA :……………………………… 

  
         Imię i Nazwisko nauczyciela zgłaszającego KLASĘ:………………………………………………………………………………. 

 

Telefon:……………………………………………………………… 

E-mail:……………………………………………………………... 

      Pracę wykonało …………… uczestników. 

      W załączeniu dołączam …………… szt. oświadczeń uczestników konkursu.  

      OŚWIADCZENIE 
        Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu (Bibliotekę im. Marii Skłodowskiej – Curie 
        w Policach) danych osobowych ………………………………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko)   
        w celach wynikających z organizacji Powiatowego Konkursu Plastycznego „Józef Piłsudski-album pamiątkowy”, zgodnie z  
        ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, RODO).   
        Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszenia  
 
       ………………………………………………………………….. 
       Podpis czytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie 
 

       Akceptuję zasady Regulaminu konkursu 

       …………………………………………………………………. 
        Podpis czytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie 
 
       Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku z danymi osobowymi,  które będą udostępnione w formie relacji    
       pokonkursowej prasie, telewizji lokalnej, oraz portalom internetowym, na stronie społecznościowej w serwisie Facebook i  
       stronie Biblioteki: www.facebook.com/Biblioteka-im.Marii-Sklodowskiej-Curie-w-Policach ; www.biblioteka.police.pl  w     
       celu ogłoszenia  wyników, promocji biblioteki, itp. 
 
      ………………………………………………………………… 
      Podpis czytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie 

http://www.facebook.com/Biblioteka-im.Marii-Sklodowskiej-Curie-w-Policach
http://www.biblioteka.police.pl/


  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                  Załącznik nr 2 
 

                                                   do Regulaminu Powiatowego Konkursu Plastycznego „Józef Piłsudski-album pamiątkowy

                                                                                                                                                                        
                 

                                                          OŚWIADCZENIE 

      

Dane osobowe uczestnika (prosimy o wypełnienie DRUKOWNYMI LITERAMI)  
 

1. Imię i nazwisko: 
 

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

2.  Nr telefonu:………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.  Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Nazwa i adres szkoły, klasę, którą uczestnik reprezentuje: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Imię, nazwisko i numer telefonu nauczyciela zgłaszającego uczestnika:  
 
              ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
6. Zapoznałem (-am) się z Regulaminem i akceptuję jego zasady. 

 
       ………………………………………………………….  

Podpis uczestnika 
 

7. OŚWIADCZENIE: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu (Bibliotekę im. Marii Skłodowskiej – Curie w 
Policach) danych osobowych mojego dziecka ………………………………………………………………………………………. (imię 
i nazwisko) w celach wynikających z organizacji Powiatowego Konkursu Plastycznego „Józef Piłsudski-album 
pamiątkowy”, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, RODO). 
 
 ………………………………………………………….  
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego  
 

8. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku wraz z danymi osobowymi mojego dziecka 
…………………………….. ……………………………………………………….. (imię i nazwisko) oraz na udostępnianie ich w 
mediach (prasa, telewizja lokalna, Facebook: www.facebook.com/Biblioteka-im.Marii- Skłodowskiej-Curie 
w Policach i stronie Biblioteki: www.biblioteka.police.pl) w celach wynikających z organizacji Powiatowego 
Konkursu Plastycznego „Józef Piłsudski-album pamiątkowy”. 
 
 ………………………………………………………….  
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 
 
 
 
Uwaga: Uzupełniony zał. nr 1,2 prosimy przesłać na adres: biblio.czytelnia@police.pl, dostarczyć osobiście lub pocztą 
tradycyjną 

mailto:biblio.czytelnia@police.pl

