
                  

załącznik nr 1 do Regulaminu 

KONKURSU WIELKANOCNEGO W KATEGORII NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

DO KONKURSU W KATEGORII  NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA 

 

Nazwisko i imię 

 

 

Mieszkaniec /Organizacja/Sołectwo 

 

 

Adres 

 

 

Osoba do kontaktu  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

Liczba  kartek wielkanocnych  

Opis kartki  

 

 

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

Miejscowość, data                                                         Podpis czytelny uczestnika 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Informuję, że zapoznałam/em się  z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki. 

Podpisując formularz karty zgłoszeniowej wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich 

danych osobowych  (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych  Dz. U. 

1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) na upublicznianie złożonych prac, na nieodpłatne, wielokrotne i 

bezterminowe utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach 

wykonanych w ramach działań promocyjnych i archiwizacyjnych do Projektu, na stronie internetowej 

Organizatora: www.partnerstwowrozwoju, w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich 

pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji o projekcie. Jednocześnie oświadczam, że 

wykorzystanie tych zdjęć nie stanowi naruszenia moich dóbr osobistych. Zdjęcia te mogą być 

wykorzystane do prowadzenia sprawozdawczości, działań animacyjnych, monitoringu oraz ewaluacji 

w ramach PROW 2014-2020. 

 

 

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

Miejscowość, data                                                         Podpis czytelny uczestnika 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Konkurs przeprowadzony przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo w rozwoju”                       

współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ranach PROW 2014-2020 

w zakresie  poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 

 
 

 

 



 

załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

KONKURSU WIELKANOCNEGO  W KATEGORII NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 
 

ZGŁASZAM I WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ –  MOJEGO DZIECKA 

 W KONKURSIE WIELKANOCNYM W KATEGORII  NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA 

 

Nazwisko i imię dziecka 

 

 

 

Data urodzenia   

 

Adres  

 

 

Osoba do kontaktu  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

Liczba  kartek wielkanocnych  

Opis kartki  

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Informuję, że zapoznałam/em się  z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki. 

Podpisując formularz karty zgłoszeniowej wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich 

danych osobowych  i mojego dziecka  (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych 

Osobowych  Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)  

na upublicznianie złożonych prac, na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie i 

rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz dziecka utrwalonego na zdjęciach wykonanych w ramach 

działań promocyjnych i archiwizacyjnych do Projektu, na stronie internetowej Organizatora: 

www.partnerstwowrozwoju, w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych 

mediów/kanałów dystrybucji informacji o projekcie. Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie tych 

zdjęć nie stanowi naruszenia moich dóbr osobistych. Zdjęcia te mogą być wykorzystane do 

prowadzenia sprawozdawczości, działań animacyjnych, monitoringu oraz ewaluacji w ramach PROW 

2014-2020. 

Oświadczam, że  prace  złożone przez moje dziecko w ramach Konkursu zostały samodzielnie  

przez nie wykonane.  

 

 

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

Miejscowość, data                                                        Podpis czytelny rodzica / opiekuna ustawowego 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Konkurs przeprowadzony przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo w rozwoju”                       

współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ranach PROW 2014-2020 

w zakresie  poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
 


