
KARTA UCZESTNICTWA W POWIATOWYM KONKURSIE LITERACKIM  

„JA I PSZCZOŁY”  

Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………………………………… 

Telefon: …………………………………………………………………………………………………. 

W przypadku uczniów dodatkowo: 

Szkoła: …………………………………………………………………………………………………... 

Klasa: …………………………………………………………………………………………………… 

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

Zgoda uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Powiatowego Konkursu 

Literackiego „Ja i pszczoły” na przetwarzanie i publikację danych osobowych: 

1. Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska uczestnika 

Powiatowego Konkursu Literackiego „Ja i pszczoły” we wszelkich ogłoszeniach, 

zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Powiatowego Konkursu Literackiego 

„Ja i pszczoły” danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i 

realizacji Konkursu.  

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Powiatowego Konkursu 

Literackiego „Ja i pszczoły” w zakresie jego wizerunku w postaci fotografii cyfrowej, 

wideorelacji  w celu zamieszczania ich w materiałach marketingowych, promocyjnych oraz 

do wszelkich działań medialnych jak i informowania o nich, prowadzonych przez 

Współadministratorów, związanych z podaniem danych osobowych uczestnika  poprzez 

umieszczenie ich za pośrednictwem mediów elektronicznych oraz drukowanych, wliczając 

w to w szczególności: zamieszczanie zdjęć na stronach internetowych. 

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne opublikowanie mej nagrodzonej lub wyróżnionej pracy w 

całości lub fragmentach. 

 

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

data i czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Powiatowego Konkursu Literackiego „Ja 

i pszczoły” 
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam  się z  klauzulą informacyjną  i regulaminem 

Powiatowego  Konkursu Literackiego „Ja i pszczoły” i akceptuję jego warunki. 

 

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

data i czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 

 

Zgoda opiekuna szkolnego uczestnika Powiatowego Konkursu Literackiego „Ja  

i pszczoły” na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz publikację wizerunku: 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Powiatowego Konkursu Literackiego 

„Ja i pszczoły” danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i 

realizacji Konkursu.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  w zakresie jego wizerunku w postaci 

fotografii cyfrowej, wideorelacji  w celu zamieszczania ich w materiałach marketingowych, 

promocyjnych oraz do wszelkich działań medialnych jak i informowania o nich, 

prowadzonych przez Współadministratorów, związanych z podaniem danych osobowych 

uczestnika  poprzez umieszczenie ich za pośrednictwem mediów elektronicznych oraz 

drukowanych, wliczając w to w szczególności: zamieszczanie zdjęć na stronach 

internetowych. 

 

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

data i czytelny podpis opiekuna szkolnego uczestnika 


