
Karta zgłoszenia do konkursu recytatorskiego „Z gwarą na Ty” 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………………………………… 

2. Instytucja patronująca (adres i tel.)…………………………………………………………………….. 

3. Kategoria wiekowa: 

- Szkoły podstawowe kl I-II 

- Szkoły podstawowe kl III-IV (niepotrzebne skreślić) 

 4. Tytuł wykonywanego utworu: 

  …………………………………………………………………….czas ……………………….. 

Imię i nazwisko opiekuna  …………………………………………………………………. 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

                                                                                                                         Podpis instruktora/ opiekuna  uczestnika   

…………………………………………………………………………. 

 

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć z występu zgłoszonych uczestników na stronie internetowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach- www.mokledziny.pl, fanpage M.O.K., a także na stronie 
U.M. Lędziny. 

 

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

Podpis instruktora/ opiekuna                                                                                                                  podpis prawnego  

opiekuna dziecka 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na 
potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu, oraz w celach 
promocji przedsięwzięcia. 

 

 

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

  Podpis instruktora/ opiekuna                                                                                                                   podpis prawnego                                                                                                                                                                                                                                  

opiekuna dziecka 

 

http://www.mokledziny.pl/


 Zgoda na wykorzystanie wizerunku. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Miejski Ośrodek Kultury. Dane będą przetwarzane 
wyłącznie przez  MOK w celu prawidłowej pod względem prawnym organizacji konkursu.  Ponadto wyrażam 
nieodwołalną nieodpłatną zgodę na wykorzystanie przez Miejski Ośrodek Kultury wizerunku mojego dziecka na 
następujących polach eksploatacji. 

a) W zakresie utrwalania i zwielokrotnienia wizerunku- wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy wizerunku,                    
w tym technikę drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 

b) W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunkowo utrwalono- wprowadzanie do 
obrotu, użyczenie bądź najem oryginału albo egzemplarzy. 

c) W zakresie rozpowszechniania wizerunku, w sposób inny niż określony pod literą b)- publiczne wykonanie, 
wystawienie odtworzenie, oraz nadawanie i reemitowanie, wykorzystanie w materiałach reklamowych , a także 
publiczne udostępnianie wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym,   w szczególności poprzez zamieszczenie wizerunku na stronie internetowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury, a także oficjalnych profilach Miejskiego Ośrodka Kultury w mediach społecznościowych. 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych przez ESA dla potrzeb związanych  z promowaniem Miejskiego 
Ośrodka Kultury, oraz konkursu recytatorskiego „ Z gwarą na Ty”. 

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza dóbr osobistych mojego 
dziecka ani innych praw. Ponadto oświadczam, iż nie wnoszę jakichkolwiek zastrzeżeń co do treści, sposobu                                              
i formy prezentowanego na zdjęciach i materiałach audio- wizualnych wizerunku mojego dziecka. 
Równocześnie wyrażam zgodę na rozpowszechnianie w/w zdjęć  i materiałów audio- wizualnych za 
pośrednictwem wszelkich mediów. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż zdjęcia oraz materiały audio- 
wizualne będą wykorzystane w szczególności do promocji konkursu  „ Z gawrą na Ty”, oraz Miejskiego Ośrodka 
Kultury. 

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, oraz, że 
zapoznałem/am się   z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem i akceptuję. 

 

 

 


