
Załącznik nr 1 
A)                                  

 KARTA ZGŁOSZENIA 
 Konkurs   WIOSENNE KRAJOBRAZY 

organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie 
 

1. Imię i nazwisko uczestnika: 

…………………………………………………………………………… 
 

 

2.  Przedszkole w:…………………………………………………………… 
3.  Grupa wiekowa: ………………………………………………………… 

 

4.  Kategoria (zaznacz właściwą): 
 
a/ grupa 3  do 4 lat 
b/ grupa 5 do 6 lat 
 

5. Przygotowana praca (tytuł pracy, imię i nazwisko wykonawcy, wiek, adres, nazwa przedszkola ):  
 

………………………………………………………………………………………………………………

…… 
 

………………………………………………………………………………………………………………

…… 
 

6. Rodzaj użytej techniki: ……………………………………………………………………… 
 

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

………………………………………………………………………………………………………………

….. 
 

7. Imię i nazwisko opiekuna , numer telefonu, adres e-mail: 
 

………………………………………………………………………………………………………………

… 
 

 

Zgoda rodzica (rodziców)/prawnego opiekuna(opiekunów) na udział dziecka w konkursie i akceptacja 

regulaminu konkursowego. 
 

 

 

.............................................................................................. 
(Podpis rodzica(rodziców)/prawnego opiekuna(opiekunów)/uczestnika 
 

 

 

 



B)  
 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych  osobowych dziecka 

w konkurs …………………………. 
organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie 

 

 

 

 

W celu przystąpienia ………………………… (imię i nazwisko uczestnika) do konkursu, oświadczam, że 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  RODO wyrażam zgodę        
1. na przetwarzanie danych osobowych dziecka do celów informacyjnych i promocyjnych w 

związku z uczestnictwem w zorganizowanym konkursie plastycznym 

2. na opublikowanie danych dziecka w zakresie wizerunku, imienia, nazwiska, wieku, klasy, 

miejscowości  zamieszkania oraz wyników w w/w konkursie 

Oświadczam, że jestem świadomy/a, iż niniejsza zgoda jest nieodpłatna i ma charakter dobrowolny. 
 

 

……………………………………………………                                                           
data, imię i nazwisko rodzica (rodziców) /opiekuna prawnego (opiekunów prawnych)                             

 

 

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Nowym 

Żmigrodzie reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt do Administratora:  ul. Mickiewicza 9, 38-230 

Nowy Żmigród,  e-mail: kontakt@goknowyzmigrod.pl 

Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury 

można zapoznać się w regulaminie konkursu, dostępnego: www.goknowyzmigrod.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C) 

Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika 

konkursu plastycznego GOK „WIOSENNE KRAJOBRAZY ”- 2021 
organizowanego  przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie 

 

 

Niniejszym wyrażam/nie wyrażam (właściwe zakreślić) 

dobrowolną zgodę  na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych  w postaci wizerunku 

……………………………………………………………………...(imię i nazwisko uczestnika konkursu),  

w szczególności poprzez jego utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie  w związku z 

organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie ww. konkursem plastycznym, w 

celach promocyjnych i informacyjnych. Jestem świadomy, iż wszelkie zdjęcia i materiały filmowe mogą 

zostać zarejestrowane w związku z uroczystym rozdaniem nagród konkursowych oraz umieszczone w 

przestrzeni publicznej m.in. na stronie internetowej GOK Nowy Żmigród, profilu Facebook oraz w 

mediach lokalnych i ogólnopolskich.  

 

 

……………………………………………………                                                           
data, imię i nazwisko rodzica (rodziców) /opiekuna prawnego (opiekunów prawnych) /uczestnika 
 

 

 

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Nowym 

Żmigrodzie reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt do Administratora:  ul. Mickiewicza 9, 38-230 

Nowy Żmigród,  e-mail: kontakt@goknowyzmigrod.pl 

Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury 

można zapoznać się w regulaminie konkursu, dostępnego: www.goknowyzmigrod.pl 


