KONKURS PLASTYCZNY
pt. „Nietoperz da się lubić”
podczas Podkarpackiej Nocy Nietoperzy
CZARNORZEKI – KORCZYNA – 2019
www.noc-nietoperzy.pl

Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego pn. „Nietoperz da się lubić”
w ramach Podkarpackiej Nocy Nietoperzy w Czarnorzekach

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu, szkoła i klasa.
........................................................................................................................
2. Adres do korespondencji:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
3. Telefon kontaktowy: ........................................................................................
4. E-mail: ..............................................................................................................

5. Tytuł i opis pracy konkursowej:
..........................................................................................................................
........................................................................................................................

.......................................
(data i miejscowość)

OŚWIADCZENIE I KLAUZULA RODO

.......................................
(podpis uczestnika/opiekuna)

KONKURS PLASTYCZNY
pt. „Nietoperz da się lubić”
podczas Podkarpackiej Nocy Nietoperzy
CZARNORZEKI – KORCZYNA – 2019
www.noc-nietoperzy.pl
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu plastycznego w ramach Podkarpackiej
Nocy Nietoperzy w Czarnorzekach.
Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze mnie prace
wykonałam/em osobiście.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu (zgodnie z Ustawą o
Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dziennik Ustaw Nr. 133 Poz. 883)
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia reklamacji,
wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych
jest Organizator.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Osobie podającej dane
osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Podkarpacki Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia
Współpracy Polska Wschód z siedzibą w Krośnie przy ulicy Mickiewicza 31.
5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:
- imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły
- adres e-mail,
- numer telefonu
- adresu, na który ma być przesłana nagroda

.......................................

.............................................

(data i miejscowość)

(podpis uczestnika)

ZGODA RODZICÓW
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ..........................................................................
w konkursie plastycznym realizowanym przez Społeczny Komitet Organizacyjny Podkarpackiej Nocy
Nietoperzy zgodnie z ustalonym terminarzem.
Miejsce i data: .....................................
Podpis rodziców lub prawnego opiekuna: ...................................................

