Formularz zgłoszeniowy udziału
w Konkursie Fotograficznym „Mój Przyjaciel Zwierzak”
Imię i nazwisko ….................................................................................................................................
Miejscowość...........................................................................tel. .........................................................
Nazwa szkoły (w przypadku uczniów)........................................................................................................
Lp. Tytuł zdjęcia

Charakterystyka zdjęcia (co przedstawia, gdzie
i kiedy zostało zrobione)

1.
2.
3.

Oświadczenia:
* Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu, którego organizatorem jest Gminny
Ośrodek Kultury w Sawinie i akceptuję jego treść. Jestem autorką/em nadesłanych zdjęć i posiadam
do nich wyłączne nieograniczone prawa majątkowe i autorskie. Przez udział w konkursie wyrażam
zgodę na nieodpłatne przekazanie autorskich praw majątkowych na Gminny Ośrodek Kultury w
Sawinie w zakresie prezentowania zdjęć na wystawie pokonkursowej, stronie internetowej,
materiałach promocyjnych oraz innych wydawnictwach i publikacjach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska zgodnie z
Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach organizacyjnych konkursu
fotograficznego.
…….…………………………………………
(data i czytelny podpis autora)

** Wyrażam zgodę na udział mojej/mojego córki/syna ….…………….……..…………………..…..
(imię i nazwisko dziecka)

w konkursie, którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie. Jednocześnie
oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę
na nieodpłatne przekazanie autorskich praw majątkowych na Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie
w zakresie prezentowania zdjęć mojego dziecka na wystawie pokonkursowej, stronie internetowej,
materiałach promocyjnych oraz innych wydawnictwach i publikacjach.
Ponadto Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka w
zakresie imienia nazwiska zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L
Nr 119, s. 1 w celach organizacyjnych konkursu fotograficznego.
………………….........……………………………………
(data i czytelny podpis rodzica / opiekuna)
* Oświadczenie wypełniają osoby pełnoletnie biorące udział w konkursie.
* * Oświadczenie wypełniają rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie.

