FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Sporty olimpijskie”

DANE UCZESTNIKA KONKURSU
Imię i nazwisko uczestnika konkursu: …………………………………………………………………………
Kategoria wiekowa (podkreślić właściwe):
a)

5-8 lat (urodzeni w latach 2013-2016)

b)

9-12 lat (urodzeni w latach 2012-2009)

Adres do korespondencji: ul. ……………………………………………………………………………………….
Kod

……… - ……………… miejscowość ………………………………………………………………

telefon ………………………………

e-mail ………………………………Kod autora …………………………………………………

Nazwa i adres przedszkola/szkoły (jeśli uczęszcza) ……………………………………………………………………………
Niniejszym oświadczam, że zgłoszona przez moje dziecko/podopiecznego praca do konkursu plastycznego jest
jego osobistym dziełem i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i
osobistych praw autorskich. Oświadczam również, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu, w
szczególności z jego częścią dotyczącą przeniesienia praw autorskich, jego postanowienia przyjmuję bez
zastrzeżeń.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących oraz danych dotyczących dziecka - autora
pracy, dla celów związanych z organizacją i realizacją konkursu oraz upowszechnienia pracy konkursowej poprzez:
publikację na stronach internetowych i innych formach informacyjnych: powiatu świdwińskiego, miast i gmin
powiatu świdwińskiego, przedszkoli oraz szkół z terenu powiatu świdwińskiego, Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Kuratorium Oświaty w Szczecinie Urzędu
Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego, Telewizji Regionalnej, Radia Koszalin, Radia Szczecin oraz będą
rozpowszechniane w miesięczniku „Panorama” wydawanym
przez Starostwo Powiatowe w Świdwinie oraz w
„Głosie Koszalińskim” w formie papierowej i elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka - autora pracy, w tym na publikację na stronach internetowych
i innych formach informacyjnych: powiatu świdwińskiego, miast i gmin powiatu świdwińskiego, przedszkoli oraz
szkół z terenu powiatu świdwińskiego, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu, Kuratorium Oświaty w Szczecinie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego,
Telewizji Regionalnej, Radia Koszalin, Radia Szczecin oraz będą rozpowszechniane w miesięczniku „Panorama”
wydawanym
przez Starostwo Powiatowe w Świdwinie oraz w „Głosie Koszalińskim” w formie papierowej i
elektronicznej.
Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy w związku z udziałem w
ww. Konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z postanowieniami regulaminu.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych,
stanowiącą integralną część zgłoszenia do konkursu.

.…………...………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica, przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu)

Starostwo Powiatowe w Świdwinie
ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin
tel. 94 36 50 347, faks 94 36 50 330

