
 

KARTA ZGŁOSZENIA  

do udziału w konkursie  

ATRAKCJE POJEZIERZA DRAWSKIEGO OCZAMI ÓSMOKLASISTÓW 2023 

1. Imię i nazwisko uczestnika Konkursu ……………..……………………..……................... 

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

2. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………………… 

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

3. Adres do korespondencji uczestnika Konkursu…..………………..……………………...... 

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

4. Telefon ………………………………….. Email …….……..……...……………………… 

5. Szkoła……………………………………………………………………………………….. 

6. Data wykonania pracy...…………………...……………………………………………….. 

7. Miejsce wykonania pracy…………………………………………………………………… 

8. Krótki opis prezentowanej atrakcji ……………………………………..………………….. 

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

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

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

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

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu „ATRAKCJE 

POJEZIERZA DRAWSKIEOG OCZAMI ÓSMOKLASISTÓW 2023” i akceptuję jego 

treść. Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłaną przeze 

mnie prace wykonałem/łam osobiście, posiadam do niej wyłączne prawa i nie jest ona 

obciążona roszczeniami osób trzecich. Oświadczam również, że nie naruszyłem prawa 

wizerunku osób występujących na zgłoszonym do konkursu filmie, wykonanym przeze mnie 

w miejscach i obiektach dostępnych publicznie lub też w innych okolicznościach, ale 

za wiedzą i zgodą przedstawionych osób.    

 

 

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

 

 

…………………………………………… 

 

Data i miejscowość 

 

Podpis autora oraz rodzica/opiekuna 

prawnego  

(w przypadku autorów niepełnoletnich) 

 



 

 

ZGODA NA PRZETWARANIE DANYCH OSOBOWYCH  

I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego 

dziecka, a także na wykorzystywanie jego pracy i wizerunku zgodnie z regulaminem 

konkursu „ATRAKCJE POJEZIERZA DRAWSKIEGO OCZAMI 

ÓSMOKLASISTÓW 2023” 

 

 

 

…………………… 

Data i miejscowość 

…………………………………………………………………………. 

Podpis autora oraz  rodzica/opiekuna prawnego  

(w przypadku autorów niepełnoletnich) 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA   

Zgodnie z art. 13 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) informuje się, że: 

1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, 

jest Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą przy ul. Kościuszki 22, 

78-400 Szczecinek. 

2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 

możliwy jest pod adresem mailowym: mariusz.getka@szlot.pl (Inspektor ochrony 

danych). 

3. Dane będą przetwarzane wyłącznie z celem/celami: przeprowadzenia procedury 

wyboru laureatów konkursu, przyznania nagród w konkursie, informacji o autorach 

prac, publikacji i archiwizacji. 

4. Dane w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz profilach 

w mediach społecznościowych Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, 

Miasta Szczecinek, Powiatu Szczecineckiego, Powiatu Drawskiego, lokalnych 

mediach oraz wszystkich innych kanałach informacyjnych, które okażą się niezbędne. 

Podczas wręczania nagród będą wykonywane, a następnie upubliczniane 

i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób 

obecnych. 

5. Dane będą przetwarzane przez okres trwania konkursu i przechowywane zgodnie 

z wymaganiami, podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa 

ich podania jest równoznaczna  z brakiem możliwości udziału w konkursie. 

 

 

 

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

 

 

…………………………………………… 

 

Data i miejscowość 

 

Podpis autora oraz rodzica/ opiekuna 

prawnego  

(w przypadku autorów niepełnoletnich) 

 


