
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU OSOBY INDYWIDUALNE 
NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ PODCZAS PARADY  
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BOLESŁAWIECKIEGO ŚWIĘTA CERAMIKI 2018 
17 SIERPNIA 2018 R. 

 
 

1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………..…………………………………… 

2. Nazwa prezentacji: ………………………………………………………………………………………..……….. 

3. Opis charakteru prezentacji: 

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

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

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

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

4. E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Nr telefonu: ………………………………………………………………………..……………………………………… 

6. Informacje techniczne: 

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

 

 

 

……………………………….                                        …………………………………….. 
             data                                       podpis uczestnika/ 
                       rodzica, opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I PRZETWARZANIE DANYCH  

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

powyższym formularzu oraz przetwarzanie mojego wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, 

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Administratorem danych osobowych jest 

Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki z siedzibą w Bolesławcu, a 

celem przetwarzania będzie przekazywanie informacji, promocja parady i konkursu na 

najciekawszą prezentację podczas parady ceramiczny karnawał i jego laureatów. Aktem 

wyrażenia zgody jest złożenie osobistego podpisu pod oświadczeniem oraz przesłanie formularza 

zgłoszeniowego na adres podany w regulaminie.  

 Oświadczam, że zapoznałam/łem się i akceptuję regulamin parady oraz konkursu na 

najciekawszą prezentację podczas parady ceramiczny karnawał. 

 Oświadczam, że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 1 

regulaminu parady oraz konkursu.  

 Wyrażam/nie wyrażam* zgody na kontakt telefoniczny lub mail podany w karcie zgłoszenia 

celem kontaktu w sprawie uczestnictwa w konkursie Ceramiczny Karnawał 2018 

 

            ……………………………….                                                         ……………………………… 
            Miejscowość i data                                       podpis uczestnika 
                       

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I PRZETWARZANIE DANYCH DZIECKA 

 Oświadczam, że  wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych 

w powyższym formularzu oraz przetwarzanie i upublicznianie jego wizerunku na wszelkich polach 

eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Administratorem danych osobowych jest 

Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki z siedzibą w Bolesławcu, a 

celem przetwarzania przekazywanie informacji, promocja parady i konkursu na najciekawszą 

prezentację podczas parady ceramiczny karnawał i jego laureatów. Aktem wyrażenia zgody jest 

złożenie podpisu rodzica/opiekuna prawnego pod oświadczeniem. 

 Oświadczam, że zapoznałam/łem się i akceptuję regulamin konkursu na najciekawszą 

prezentację podczas parady ceramiczny karnawał. 

  Oświadczam, że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 1 

regulaminu parady oraz konkursu. 

 

……………………………….                              …………………………….……………………………….. 
   Miejscowość i data                                                        podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 
                       



 


