
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu … 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

MOIM ZDANIEM… 

BIŻUTERIA Z KOMUNIKATEM  
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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

MOIM ZDANIEM… 

BIŻUTERIA Z KOMUNIKATEM  

 

UCZESTNIK 

KONKURSU 

GODŁO 
  

IMIĘ I NAZWISKO 
  

WIEK 
  

ADRES 
 

 

OPIEKUN 
UCZESTNIKA 

TYTUŁ PRACY 
  

IMIĘ I NAZWISKO 
  

TELEFON KONTAKTOWY 
  

ADRES E-MAIL 
  

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA  

 Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu. „……………………………………………………………”  i akceptuję go. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z 
przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z  z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych ..  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne  i nieograniczone w czasie publikowanie prac konkursowych, w materiałach promocyjnych 

związanych  z Konkursem, w prezentacjach pokonkursowych umieszczanych na stronie internetowej  oraz w innych formach 

utrwaleń  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne  i nieograniczone w czasie wykorzystanie wizerunku Uczestnika w postaci utrwalonej na 

zdjęciach lub nagraniach video, wykonanych podczas Konkursu, poprzez umieszczenie zdjęć lub nagrań video na stronie 

internetowej w celu prezentacji wyników Konkursu i promocji Konkursu. 

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

Podpis Uczestnika                  

 



 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że: 

1. Jestem rodzicem / opiekunem prawnym Uczestnika. 

2. Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu. „……………………………………………………………”  i akceptuję go. 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w konkursie na projekt biżuterii MOIM ZDANIEM BIŻUTERIA Z 
KOMUNIKATEM organizowanym przez Muzeum Okręgowe w Koninie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
mojego dziecka/podopiecznego w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z  ustawą  o ochronie danych osobowych  

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne  i nieograniczone w czasie publikowanie prac konkursowych, w materiałach promocyjnych 

związanych  z Konkursem, w prezentacjach pokonkursowych umieszczanych na stronie internetowej  oraz w innych formach 

utrwaleń  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne  i nieograniczone w czasie wykorzystanie wizerunku Uczestnika w postaci utrwalonej na 

zdjęciach lub nagraniach video, wykonanych podczas Konkursu, poprzez umieszczenie zdjęć lub nagrań video na stronie 

internetowej w celu prezentacji wyników Konkursu i promocji Konkursu. 

 

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

Podpis rodzica / opiekuna                  


