
Ogólnopolski Festiwal Plastyczny „Młodych Bajanie”
w ramach Zgierskiego Festiwalu Sztuk Wszelakich Kameleon 2018

KARTA ZGŁOSZENIOWA KONKURSU PLASTYCZNEGO

1. Tytuł pracy …………………………………………………………………………….

1. Nazwa placówki delegującej

…………………………………………………………………………………………………

2. Imię i nazwisko, wiek autora

…………………………………………………………………………………………………

3. Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została 

wykonana………………………………………………………………………………………

4. Kategoria wiekowa (rocznik)…………………………………………………………..

5. * Dokładny adres z kodem pocztowym………………………………………………..

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

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

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

6. * Telefon ……………………………………………………………………………….

* mail……………………………………………………………………………………………

*(autora, rodzica/opiekuna lub placówki rekomendującej pracę)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 833) oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby konkursu.

….................................................................................................................................................
data i podpis



Zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka

Działając  jako  opiekun  prawny  ………..………………………… niniejszym oświadczam,  iż  wyrażam
zgodę na publikację imienia i nazwiska ……………………. (podać imię i nazwisko dziecka) na stronie
internetowej Facebook Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu oraz na stronie www.mdkzgierz.pl w
związku  z  udziałem  w  konkursie  pod  nazwą  Ogólnopolski  Festiwal  Plastyczny  „Młodych  Bajanie”
organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu.

Jestem świadomy/a,  iż  udzieloną  zgodę  mogę  w każdym czasie  wycofać,  co  nie  będzie  wpływało  na
ważność przetwarzanych danych osobowych przed jej cofnięciem. 

Oświadczam,  że  zgłoszona  do  konkursu  praca  jest  wynikiem  własnej  twórczości  i  autorstwa  dziecka
……………………………………………………  i  przysługuje  z  tego  tytułu  pełnia  praw  autorskich
osobistych i majątkowych.  Wyrażam zgodę na sprzedaż w drodze licytacji tej pracy przez Młodzieżowy
Dom Kultury w Zgierzu podczas aukcji, zysk z dzieła zostanie przekazany na wybrany przez Organizatora
cel charytatywny.

…………………………………………………………
(data i podpis)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika pełnoletniego

Ja,  niżej  podpisany  niniejszym  oświadczam,  iż  wyrażam  zgodę  na  publikację  moich  danych
……………………………….  …………………….  (podać  imię  i  nazwisko)  na  stronie  internetowej
Facebook Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu oraz na stronie  www.mdkzgierz.pl w związku z
udziałem w konkursie pod nazwą Ogólnopolski Festiwal Plastyczny „Młodych Bajanie” organizowanym
przez Młodzieżowy Domu Kultury w Zgierzu.

Jestem świadomy/a,  iż  udzieloną  zgodę  mogę  w każdym czasie  wycofać,  co  nie  będzie  wpływało  na
ważność przetwarzanych danych osobowych przed jej cofnięciem. 

Oświadczam,  że  zgłoszona  do  konkursu  praca  jest  wynikiem  własnej  twórczości  i  autorstwa
………………………………………………….  i  przysługuje  z  tego  tytułu  pełnia  praw  autorskich
osobistych i majątkowych.  Wyrażam zgodę na sprzedaż w drodze licytacji tej pracy przez Młodzieżowy
Dom Kultury w Zgierzu podczas aukcji, zysk z dzieła zostanie przekazany na wybrany przez Organizatora
cel charytatywny.

…………………………………………………………
(data i podpis)

http://www.mdkzgierz.pl/
http://www.mdkzgierz.pl/

