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Karta uczestnika  
 KONKURS PLASTYCZNY 

 „POSTAĆ HISTORYCZNA REGIONU” 

 
 

Imię i nazwisko autora pracy  ………………………………………………………………. 

 
Wiek ………………………………………………………………. 

 
Prezentowana postać ………………………………………………………………. 

 
Adres zamieszkania  ………………………………………………………………. 

 
Telefon kontaktowy ………………………………………………………………. 

 
Kontakt e -mail ………………………………………………………………. 

 
Oświadczam, iż: - zapoznałem się z Regulamin konkursu plastycznego „Postać historyczna 

regionu” i akceptuję jego postanowienia, 
- zgłoszona  do  Konkursu  praca  konkursowa  nie  była  kiedykolwiek 

publikowana przez osoby trzecie i jest wolna od jakichkolwiek praw osób 

trzecich  – jednocześnie zobowiązuję się do ponoszenia 

odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu wad prawnych pracy 

konkursowej, 

- udzielam  niniejszym  zgody  na  udział  dziecka  w  Konkursie  

plastycznym „Postać historyczna regionu”,  którego Organizatorem jest 

Stowarzyszenie Rozwoju i Inicjatyw Persona w Opolu Lubelskim.* 

 
 *zgoda dotyczy rodziców / opiekunów prawnych występujących w imieniu niepełnoletniego dziecka 

 
• Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych 

(w  zakresie  imienia  i  nazwiska)  oraz/lub  danych  osobowych  autora pracy (w zakresie  imienia, nazwiska,  wieku, 

telefonu i adresu e-mail),  zgodnie  z  przepisami  rozporządzenia 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  (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.) dalej 
jako RODO, w celach związanych z przeprowadzeniem ww. Konkursu zgodnie z jego Regulaminem. 

• W przypadku gdy ja / dziecko zostanie laureatem Konkursu, wyrażam  zgodę  na 
upublicznienie  przez Stowarzyszenie Inicjatyw i Rozwoju Persona w Opolu Lubelskim  danych  osobowych  mnie 
jako autora pracy lub dziecka  w  zakresie  imienia  i nazwiska  oraz  na  wykorzystanie  przez  Organizatora  Konkursu 
wizerunku  autora pracy utrwalonego  w trakcie sesji zdjęciowej podczas wręczania nagród w dowolnej formie i bez 
ograniczeń czasowych. 

…………………………………………….. ……………………………………………… 
Miejscowość, data                                        Podpis autora pracy/ rodzica /opiekuna prawnego/ 
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