
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

KONKURS RECYTATORSKI POEZJI KRZYSZTOFA KAMILA 

BACZYŃSKIEGO 

W 100. ROCZNICĘ URODZIN POETY 

 

Imię i nazwisko uczestnika...................................................................................... 

klasa........................................................................................................................ 

adres email............................................................................................................. 

tytuł utworu……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na przechowywanie 
 i przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na podstawie art. 7 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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 -RODO) 
w celach związanych z Konkursem oraz na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku przez 
Organizatora Konkursu w celach informacyjnych i promocyjnych.  
 
Chrzanów, dnia..................... Podpis uczestnika..................................................... 
 
 
 
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu  

Wyrażam zgodę na udział dziecka w Konkursie Recytatorskim oraz na przetwarzanie danych 

osobowych, zawartych w formularzu zgłoszenia, jak również  na nieodpłatną publikację nagrania 

filmowego z recytacją dziecka w mediach. Jednocześnie oświadczam, że znam i akceptuję 

postanowienia Regulaminu Konkursu.  

Chrzanów, dnia..................... Podpis rodzica/ opiekuna prawnego..................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

KONKURS PLASTYCZNY  INSPIROWANY TWÓRCZOŚCIĄ KRZYSZTOFA KAMILA 

BACZYŃSKIEGO 

W 100. ROCZNICĘ URODZIN POETY 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika...................................................................................... 

klasa........................................................................................................................ 

adres email............................................................................................................. 

tytuł utworu K. K. Baczyńskiego, do którego nawiązuje praca plastyczna 

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

 

 

 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na przechowywanie 
 i przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na podstawie art. 7 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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 -RODO) 
w celach związanych z Konkursem oraz na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku przez 
Organizatora Konkursu w celach informacyjnych i promocyjnych.  
 
Chrzanów, dnia..................... Podpis uczestnika..................................................... 
 
 
 
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu  

Wyrażam zgodę na udział dziecka w Konkursie  Plastycznym oraz na przetwarzanie danych osobowych, 

zawartych w formularzu zgłoszenia, jak również  na nieodpłatną publikację pracy plastycznej dziecka 

w mediach. Jednocześnie oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu.  

Chrzanów, dnia..................... Podpis rodzica/ opiekuna prawnego..................................................... 
 

 

 
 

 


