
Formularz Zgłoszenia do Konkursu „Nasza oPolska wieś widziana oczami dziecka" 

 

 
Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu 

Karta zgłoszenia do drugiej edycji konkursu plastycznego 

„Nasza oPolska wieś widziana oczami dziecka" 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w Konkursie Plastycznym „Nasza oPolska wieś 

widziana oczami dziecka" organizowanym przez Opolski Oddział Regionalny ARiMR w Opolu. Jednocześnie 

oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się i akceptuję Regulaminu Konkursu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w celach 

wynikających z regulaminu Konkursu 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 

(RODO). 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………. …………………………………………… 
Miejscowość, data Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 
 

Imię i nazwisko autora pracy: 

 

Wiek autora: 

 

Tytuł pracy: 

 

Imię i nazwisko opiekuna: 

• Telefon kontaktowy:  

• E-mail: 

• Adres do korespondencji: 

 

 

 



Przekazanie praw autorskich do Konkursu „Nasza oPolska wieś widziana oczami dziecka" 

 

 
Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu 

WYRAŻENIE ZGODY 

Wyrażam zgodę na publikację w środkach masowego przekazu: imienia, nazwiska 

i wizerunku ........................................................................................................................................  

(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) 

oraz zdobytego miejsca w drugiej edycji Konkursu 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 (RODO), jak 

również zgodę na publikację zgłoszonej do Konkursu pracy na wszelkich polach 

eksploatacji. 

Wyrażam zgodę, aby w przypadku uzyskania przez moje dziecko/podopiecznego statusu 

Laureata konkursu, nasze dane osobowe, w zakresie imię i nazwisko oraz wizerunek 

mogły ponadto zostać udostępnione podmiotom, którym zostaną przekazane publikacje 

dotyczące konkursu, podmiotom korzystającym z materiałów informacyjnych 

Organizatora, Współorganizatorów, Partnerów i Patronów Konkursu, w tym 

użytkownikom ich stron internetowych czy profilów w mediach społecznościowych - w 

celach związanych z przyznaniem i odbiorem nagród, w tym rozpowszechnienia 

informacji o wynikach konkursu, wykorzystania i upowszechniania wizerunku Laureata 

oraz pracy konkursowej przez Organizatora, Współorganizatorów, Partnerów i Patronów 

w dowolnej formie, za pomocą dowolnego medium. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, iż mam prawo w 

dowolnym momencie wycofać zgodę, a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej 

wycofaniem. 

 

 

 

 
………………………………. …………………………………………… 
Miejscowość, data Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 



Zgoda na publikację do Konkursu „Nasza oPolska wieś widziana oczami dziecka" 

 

 
Załącznik Nr 3 do Regulaminu Konkursu 

Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich 

do pracy wykonanej w ramach konkursu 

Dane osobowe: ……………………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że przekazuję prawa autorskie do pracy wykonanej w ramach drugiej edycji 

konkursu plastycznego „Nasza oPolska wieś widziana oczami dziecka". Za przekazanie praw 

nie przysługuje mi wynagrodzenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………. …………………………………………… 
Miejscowość, data Podpis rodzica/prawnego opiekuna 
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