
Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA 
I Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego KAPELUSZNIK

DANE AUTORA PRAC
1 Imię 
2 Nazwisko
3 Adres zamieszkania
4 Dane kontaktowe Telefon:

e-mail:

5 Wiek 
6 Tytuł zgłoszonej pracy

DANE INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEJ 
6. Nazwa instytucji

7. Adres instytucji

8. Imię i nazwisko nauczyciela/instruktora
9. Dane kontaktowe do instytucji lub 

instruktora

………………………………………    …………………………………………
(data) (podpis autora lub – w przypadku autora 

                                                                                                niepełnoletniego – podpis rodzica/opiekuna prawnego)

UWAGA: Do prawidłowego zgłoszenia prac na konkurs niezbędne jest podpisanie oświadczeń.
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Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE AUTORA/RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO 
AUTORA NIEPEŁNOLETNIEGO

Zgłaszając się (zgłaszając dziecko/wychowanka) do
 I Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego KAPELUSZNIK

1.  Przekazuję  nieodpłatnie  na  rzecz  Organizatorów  konkursu,  tj.  Młodzieżowego  Domu
Kultury  nr  2  w  Bydgoszczy  oraz  Przedszkola  66  w  Bydgoszczy  prawo  własności  do
zgłoszonych prac mojego autorstwa (autorstwa mojego dziecka/wychowanka), w tym do:
a)  prezentacji  publicznej  w  ramach  otwartych  wystaw  w  miejscach  oraz  terminach
wyznaczonych przez Organizatorów,
b)  utrwalenie  wizerunku  prac  konkursowych  na  nośnikach  elektronicznych,  cyfrowych
i innych, 
c)  udostępnienie  zdjęć  prac  konkursowych  w  druku  w  dowolnej  liczbie  publikacji  i  w
dowolnym nakładzie,
d)  upublicznienie  zdjęć  prac  konkursowych  w  Internecie  na  stronach  internetowych
Organizatorów, w tym zdjęć w formie prezentacji multimedialnych i innych form prezentacji
publicznej  z  wykorzystaniem  wizerunku  prac  utrwalonych  w  formie  cyfrowej
(elektronicznej).

2.KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)( RODO) informujemy, że: 

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 
ul. St. Leszczyńskiego 42 
85-137 Bydgoszcz 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji postępowania konkursowego, na 
podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 
Dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania konkursu, a także później, w
związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych (danych
osobowych mojego dziecka/wychowanka) w celu przeprowadzenia i promocji  konkursu, a
także w celu realizacji osobistych praw autorskich do prezentowanych prac konkursowych,
jednocześnie  oświadczam,  że  zostałem poinformowany o  moich  prawach  wynikających  z
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)

…………………………………… …………………………………………….
(data, miejscowość) (podpis autora, a w przypadku 

autora niepełnoletniego – 
podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
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UWAGA: Do prawidłowego  przeprowadzenia konkurs niezbędne jest podpisanie oświadczenia 
nauczyciela/instruktora.

OŚWIADCZENIE INSTRUKTORA/NAUCZYCIELA

Oświadczam,  że  zostałem  poinformowany  o  moich  prawach  wynikających  z  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) i wyrażam
zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  karcie  zgłoszeniowej
uczestnika  I  Ogólnopolskiego  Konkursu  Artystycznego  KAPELUSZNIK w  celu
przeprowadzenia i promocji konkursu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)( RODO) informujemy, że: 

Administratorem Twoich danych osobowych jest
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 
ul. St. Leszczyńskiego 42 
85-137 Bydgoszcz 
 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji postępowania konkursowego, na 
podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 
Dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania konkursu, a także później, w
związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

…………………………………    ….........………………………………………………
(data, miejscowość)   (podpis nauczyciela/instruktora 

           z karty zgłoszeniowej)
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