
Załącznik nr 1 do regulaminu Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Przyjaciele dzieci wierszem do nich piszą” 
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DO GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
„PRZYJACIELE DZIECI WIERSZEM DO NICH PISZĄ” 

 
 

IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY: ………………………………………………………….………... 

NAZWA SZKOŁY: …………………………………………….…………………………..……………… 

KATEGORIA WIEKOWA UCZESTNIKA: …………………………………………………..………….. 

Przygotowane wiersze do prezentacji: 
 
1.  .………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………. 

                     ( podać tytuł i autora wiersza) 
  
2. .………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………. 

                     ( podać tytuł i autora wiersza) 
 
                                                                                                                        

         .……………………………       ………………………….. 
Data i pieczęć instytucji delegującej     Imię i nazwisko przygotowującego 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU 
 

Ja niżej podpisany/a 
     ……………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)) 
Działając jako rodzic/opiekun prawny dziecka  

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

w związku z obowiązkiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. przepisów 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  
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 
2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000), biorąc udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim „Przyjaciele dzieci wierszem do 
nich piszą” przeprowadzonym w Domu Kultury w Tuchowie oświadczam, że: 
 
I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych moich i mojego dziecka 
(kategorie danych: imię i nazwisko, szkoła) w celach niezbędnych do zorganizowania i przeprowadzenia  
ww. konkursu, w tym w celu informacyjno-promocyjnym związanym z ww. konkursem na stronie 
internetowej i Facebooku Domu Kultury, na stronie internetowej Gminy Tuchów oraz w mediach i w prasie 
lokalnej, w tym m. in. w „Kurierze Tuchowskim”. Oświadczenie moje ważne jest przez okres niezbędny do 
realizacji celów przetwarzania lub do mojego wycofania zgody na ww. przetwarzanie. 
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie. 
 

 

..………………………………………………. 
                                                                                                                            (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 
 
 
 
 
 
 



II. Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku dziecka podczas przebiegu ww. konkursu oraz 
wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w Internecie (w tym na stronie 
internetowej Domu Kultury w Tuchowie oraz Gminy Tuchów, na portalach społecznościowych Facebook, 
Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych, a także  
w mediach i w prasie lokalnej, w tym m. in. w „Kurierze Tuchowskim”. 
1) Wyrażenie zgody obejmuje przetwarzanie wizerunku dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na 

wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Dom Kultury  
w Tuchowie na potrzeby ww. konkursu organizacji i przeprowadzenia ww. konkursu. 

2) Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 
3) Dla potrzeb ww. konkursu wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form 

elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych 
osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem 
mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby 
konkursu oraz w celach informacyjnych. 

4) Wizerunek mojego dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub 
naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. 

5) Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich 
dóbr osobistych ani innych praw. 

Oświadczenie moje ważne jest przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych  
w klauzuli informacyjnej lub do momentu ewentualnego wycofania mojej zgody. 
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 
 
 
 
 
 

..………………………………………………. 
                                (czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 


