
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNO - PLASTYCZNYM 

„JA I MÓJ PRZYJACIEL” 

Imię i nazwisko……………………………………...………………………………………….. 

Data urodzenia…………………………………………………………………………………. 

Adres……………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu…………………………………e-mail: …………………………………………… 

Tytuł pracy: …………………………………………………………………………………… 

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

 

Oświadczenia: 

* Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu Fotograficzno - Plastycznego  
„JA I MÓJ PRZYJACIEL" którego organizatorem jest Centrum Kultury w Piasecznie i akceptuję jego 
treść, w tym postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych. Regulamin konkursu jest 
dostępny na www.kulturalni.pl 

Oświadczam, że jestem autorką/em nadesłanych prac i posiadam do nich wyłączne nieograniczone 
prawa majątkowe i autorskie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kultury w Piasecznie w 
celach związanych z organizacją konkursu „Ja i mój przyjaciel”, wyłonienia i ogłoszenia jego laureatów 
oraz opublikowania informacji o uczestnikach i laureatach konkursu, a także przesłania laureatom 
nagrody. 

Wiem, że podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w 
konkursu. 

………………………………………… 

(Miejscowość, data i czytelny podpis autora) 

** Wyrażam zgodę na udział mojej/mojego córki/syna …………….……..………………… (imię i nazwisko 
dziecka) w konkursie „JA I MÓJ PRZYJACIEL", którego organizatorem jest Centrum Kultury w 
Piasecznie. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu „JA I MÓJ PRZYJACIEL", którego 
organizatorem jest Centrum Kultury w Piasecznie i akceptuję jego treść, w tym postanowienia 
dotyczące przetwarzania danych osobowych. Regulamin jest dostępny pod adresem 
www.kulturalni.pl. 

Oświadczam, że moja/mój córka/syn jest autorką/em nadesłanych prac i posiada do nich wyłączne 
nieograniczone prawa majątkowe i autorskie. Przez udział w Konkursie w jej/jego imieniu wyrażam 
zgodę na udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani 
terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu licencji na korzystanie ze zdjęć pracy w zakresie 
prezentowania tychże zdjęć na wystawie pokonkursowej, stronie internetowej, materiałach 
promocyjnych oraz innych wydawnictwach i publikacjach. 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Centrum Kultury w 
Piasecznie w celach związanych z organizacją konkursu „Ja i mój przyjaciel”, wyłonienia i ogłoszenia 
jego laureatów oraz opublikowania informacji o uczestnikach i laureatach konkursu, a także 
przesłania laureatom nagrody. 

Wiem, że podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w . 

………………….........………………………………… 

(Miejscowość, data i czytelny podpis rodzica / opiekuna) 

* Oświadczenie wypełniają osoby pełnoletnie biorące udział w Konkursie 

* * Oświadczenie wypełniają rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich biorących udział w 
Konkursie 

 

 

 


