
 

 

Załącznik 1 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

KONKURS EKOLOGICZNA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA 

(dołączyć w przypadku niepełnoletniego uczestnika konkursu) 

 

1. Imię i Nazwisko uczestnika…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

2. Numer telefonu  do rodzica/opiekuna…………………………………………………………………………… 

 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu Ekologiczna Szopka Bożonarodzeniowa i 
akceptuję jego warunki. 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego   w Konkursie Ekologiczna Szopka  
Bożonarodzeniowa organizowanym przez Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie dnia 
16 grudnia 2020 r. 

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

                                                                                                                           Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

Proszę wstawić znak "X" w odpowiednie pole 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego podanych 
w zgłoszeniu, w celu realizacji konkursu organizowanego przez Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w 
Rzezawie oraz promocji działalności Gminy Rzezawa, Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu  
[    ] TAK          [    ] NIE 

 
Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie utrwalonego wizerunku mojego dziecka/podopiecznego podczas konkursu 
fotograficznego organizowanego przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w postaci zdjęć i filmów w celu 
realizacji konkursu, promocji działalności Gminy Rzezawa i Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu 
[    ] TAK              [    ] NIE  

 

Dane osobowe mojego dziecka/podopiecznego mogą być przekazywane do państwa trzeciego  - Portal Facebook.    
W tym zakresie nie został zatwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, 
niemniej dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez 
Komisję Europejską poprzez Rozporządzenie 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).  
 

[    ] TAK              [    ] NIE  

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu, jest jednoznaczne potwierdzenie zgody  na wszystkie powyższe czynności 
przetwarzania danych osobowych.  
 

 

 

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

Miejscowość, data                                                                                                                                                    Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 

 
 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Nagrody dla uczestników konkursu współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie  

dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.4 „ Wsparcie na rzecz kosztów bieżących  

i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 



 

Załącznik 2 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

KONKURS EKOLOGICZNA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA 

(dołączyć w przypadku pracy zbiorowej) 

 

1. Nazwa placówki  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. Imię i Nazwisko opiekuna grupy  …………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

2. Numer telefonu opiekuna grupy  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu Ekologiczna Szopka Bożonarodzeniowa i 
akceptuję jego warunki. 
Wyrażam zgodę na udział w Konkursie ,, Ekologiczna Szopka  Bożonarodzeniowa’’ organizowanym przez 
Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie dnia 16 grudnia 2020 r. 
 
 

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

                                                                                                                                       Podpis opiekuna grupy 

 

Proszę wstawić znak "X" w odpowiednie pole 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w zgłoszeniu, w celu realizacji 
konkursu organizowanego przez Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie oraz promocji 
działalności Gminy Rzezawa, Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu  
[    ] TAK          [    ] NIE 

 
Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie utrwalonego wizerunku podczas konkursu fotograficznego organizowanego 
przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w postaci zdjęć i filmów w celu realizacji konkursu, promocji 
działalności Gminy Rzezawa i Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu 
[    ] TAK              [    ] NIE  

 

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego  - Portal Facebook.    W tym zakresie nie został 
zatwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, niemniej dane będą 
odpowiednio zabezpieczone za pomocą standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską 
poprzez Rozporządzenie 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).  
 

[    ] TAK              [    ] NIE  

 
Warunkiem przystąpienia do konkursu, jest jednoznaczne potwierdzenie zgody  na wszystkie powyższe czynności 
przetwarzania danych osobowych.  
 

 

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

Miejscowość, data   

 

                                                                                                                                                               Podpis opiekuna grupy  

  

 

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Nagrody dla uczestników konkursu współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie  

dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.4 „ Wsparcie na rzecz kosztów bieżących  

i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 



 

 

 

Załącznik nr 3 

 

METRYCZKA DO PRACY 

KONKURS EKOLOGICZNA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

1) Imię i nazwisko/nazwa placówki  

 

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

 

2) Nr telefonu opiekuna 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Nagrody dla uczestników konkursu współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie  

dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.4 „ Wsparcie na rzecz kosztów bieżących  

i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 


