
 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu fotograficznego „Mój Przyjaciel Zwierz” 
 

Formularz zgłoszeniowy 

do konkursu fotograficznego „Mój Przyjaciel Zwierz” 
 

1.  Imię i nazwisko dziecka: 

 
2.  Placówka: 

 
3.  Telefon kontaktowy: 

 
4.  Adres e-mail: 

 
5.  Opisz krótko swojego ulubionego zwierzaka lub osobistego pupila: 

 
 
 
 
 

6.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich / mojego dziecka/podopiecznego zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
 
     ………………………………………….                                                                    ……………………………………………………….  
         (miejscowość, data)                                                                 (podpis uczestnika konkursu lub rodzica/opiekuna) 

7.  W przypadku przesłania do konkursu materiałów fotograficznych, zawierających wizerunek mój / mojego 
dziecka/podopiecznego, oświadczam że wyrażam zgodę na jego nieodpłatne wykorzystanie w materiałach promocyjnych i 
dokumentujących przeprowadzenie i organizację Konkursu oraz w materiałach promocyjnych i dokumentujących działalność 
Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu na zasadach opisanych w ogłoszeniu o Konkursie.  
 
 
………………………………………….                                                                    ……………………………………………………….  
         (miejscowość, data)                                                                 (podpis uczestnika konkursu lub rodzica/opiekuna) 

8.  W przypadku przesłania do konkursu materiałów fotograficznych, zawierających wizerunek osób trzecich ,oświadczam, że 
posiadam zgodę osób, których wizerunek znajduje się w nadesłanych materiałach, na nieodpłatne wykorzystanie ich 
wizerunku w materiałach promocyjnych i dokumentujących przeprowadzenie i organizację Konkursu oraz w materiałach 
promocyjnych i dokumentujących działalność Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu na zasadach opisanych w 
ogłoszeniu o Konkursie.  
 
………………………………………….                                                                    ……………………………………………………….  
         (miejscowość, data)                                                                 (podpis uczestnika konkursu lub rodzica/opiekuna) 

9.  Wyrażam zgodę na umieszczanie przy fotografii zawierających mój wizerunek moich danych osobowych (to jest: imię i 
nazwisko, placówka) przez Stowarzyszenie „Krok za krokiem” w  Zamościu w celu promocji konkursu, ogłoszenia wyników, 
oraz promocji działań Stowarzyszenia na zasadach opisanych w ogłoszeniu o Konkursie.  
 
 
………………………………………….                                                                    ……………………………………………………….  
         (miejscowość, data)                                                                 (podpis uczestnika konkursu lub rodzica/opiekuna) 

10.  Oświadczam, iż cofnięcie przeze mnie powyższych zgód nie będzie obejmowało już wydrukowanych papierowych 
materiałów reklamowych i promocyjnych. Oświadczam ponadto, iż w przypadku cofnięcia zgody na rozpowszechnianie 
wizerunku zrzekam się wszelkich roszczeń z tytułu wykorzystania wizerunku w zakresie materiałów już 
wydrukowanych/opublikowanych. 
 
………………………………………….                                                                    ……………………………………………………….  
         (miejscowość, data)                                                                 (podpis uczestnika konkursu lub rodzica/opiekuna) 

 

 


