
Karta identyfikacyjna pracy  
zgłaszanej do Konkursu “Moja relacja z wycieczki”

w KATEGORII I - Dzieci i młodzież do 18 roku życia
(kartę należy wypełnić drukowanymi literami)

TYTUŁ PRACY (jeżeli jest inny niż nazwa Konkursu)

AUTOR PRACY: 
Imię i nazwisko

Rok urodzenia 

Telefon

Imię i nazwisko opiekuna 
prawnego
Telefon opiekuna prawnego

Szyfrowanie pracy godło

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO (RODZICA) NA UDZIAŁ MAŁOLETNIEGO

w  Konkursie  “Moja  relacja  z  wycieczki”  organizowanej  przez  Miejskie  Koło  PTTK  “Łazik”  w
Zdzieszowicach.
 I. Wyrażam zgodę na udział _________________________________________________ (imię i nazwisko)
w Konkursie zgodnie z Regulaminem, z którym zapoznałem się i akceptuję jego warunki. 
II.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie  przez  Organizatora  Konkursu danych  osobowych  Małoletniego,  o
którym  mowa  w  pkt  I  w  celu  przeprowadzenia  Konkursu  oraz  doręczenia  upominków  /  nagród.
Jednocześnie  oświadczam,  że  jestem  świadomy  dobrowolności  podania  danych  oraz  że  zostałem
poinformowany o administratorze danych osobowych, prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości
ich poprawiania. 
III. Wyrażam zgodę na publikację prac nadesłanych w ramach Konkursu do Organizatora, wraz z podaniem
imienia  i  nazwiska  Małoletniego  ich  autora,  na  stronach  internetowych  Organizatora  (www.pttk-
zdzieszowice.com.pl  i  facebook’u)  w  celu  ogłoszenia  informacji  o  przeprowadzonym  Konkursie  oraz
publikację pracy w Gazetce Koła.

___________________                                                          ________________________________              
Miejscowość i data                                                                 Czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) Uczestnika Konkursu



Karta identyfikacyjna pracy  
zgłaszanej do Konkursu “Moja relacja z wycieczki”

w KATEGORII II - Dorośli
(kartę należy wypełnić drukowanymi literami)

TYTUŁ PRACY (jeżeli jest inny niż nazwa Konkursu)

AUTOR PRACY: 
Imię i nazwisko

Telefon

Szyfrowanie pracy  godło

OŚWIADCZENIA I ZGODY UCZESTNIKA 
w  Konkursie  “Moja  relacja  z  wycieczki”  organizowanym  przez  Miejskie  Koło  PTTK  “Łazik”  w
Zdzieszowicach.
I.Ja niżej podpisany ______________________________________________________ (imię i nazwisko),
oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki. 
II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych, o których
mowa  w  pkt  I  w  celu  przeprowadzenia  Konkursu  oraz  doręczenia  upominków/nagród.  Jednocześnie
oświadczam,  że  jestem  świadomy  dobrowolności  podania  danych  oraz  że  zostałem  poinformowany  o
administratorze danych osobowych, prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.
III. Wyrażam zgodę na publikację pracy nadesłanej w ramach Konkursu do Organizatora, wraz z podaniem
mojego  imienia  i  nazwiska  jako  ich  autora,  na  stronach  internetowych  Organizatora  (www.pttk-
zdzieszowice.com.pl  i  facebook’u)  w  celu  ogłoszenia  informacji  o  przeprowadzonym  Konkursie  oraz
publikację pracy w Gazetce Koła.
. ____________________                                                            ___________________________________
Miejscowość i data                                                                                                                                             Czytelny podpis Uczestnika  



Karta identyfikacyjna pracy  
zgłaszanej do Konkursu “Moja relacja z wycieczki”

w KATEGORII III – Rodzinny 
(kartę należy wypełnić drukowanymi literami)

TYTUŁ PRACY (jeżeli jest inny niż nazwa Konkursu)

AUTOR PRACY: 
Imię i nazwisko dziecka

Rok urodzenia 

Imię i nazwisko dorosłego

Telefon dorosłego

Szyfrowanie pracy godło

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO (RODZICA) NA UDZIAŁ MAŁOLETNIEGO

w  Konkursie  “Moja  relacja  z  wycieczki”  organizowanym  przez  Miejskie  Koło  PTTK  “Łazik”  w
Zdzieszowicach.
 I. Wyrażam zgodę na udział _________________________________________________ (imię i nazwisko)
w Konkursie zgodnie z Regulaminem, z którym zapoznałem się i akceptuję jego warunki. 
II.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie  przez  Organizatora  Konkursu danych  osobowych  Małoletniego,  o
którym  mowa  w  pkt  I  w  celu  przeprowadzenia  Konkursu  oraz  doręczenia  upominków  /  nagród.
Jednocześnie  oświadczam,  że  jestem  świadomy  dobrowolności  podania  danych  oraz  że  zostałem
poinformowany o administratorze danych osobowych, prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości
ich poprawiania. 
III. Wyrażam zgodę na publikację pracy nadesłanej w ramach Konkursu do Organizatora, wraz z podaniem
imienia  i  nazwiska  Małoletniego  ich  autora,  na  stronach  internetowych  Organizatora  (www.pttk-
zdzieszowice.com.pl  i  facebook’u)  w  celu  ogłoszenia  informacji  o  przeprowadzonym  Konkursie  oraz
publikację pracy w Gazetce Koła.

___________________                                                          ________________________________              
Miejscowość i data                                                                 Czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) Uczestnika Konkursu



OŚWIADCZENIA I ZGODY UCZESTNIKA 
w  Konkursie  “Moja  relacja  z  wycieczki”  organizowanym  przez  Miejskie  Koło  PTTK  “Łazik”  w
Zdzieszowicach.
I.Ja niżej podpisany ______________________________________________________ (imię i nazwisko),
oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki. 
II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych, o których
mowa  w  pkt  I  w  celu  przeprowadzenia  Konkursu  oraz  doręczenia  upominków/nagród.  Jednocześnie
oświadczam,  że  jestem  świadomy  dobrowolności  podania  danych  oraz  że  zostałem  poinformowany  o
administratorze danych osobowych, prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.
III. Wyrażam zgodę na publikację pracy nadesłanej w ramach Konkursu do Organizatora, wraz z podaniem
mojego  imienia  i  nazwiska  jako  ich  autora,  na  stronach  internetowych  Organizatora  (www.pttk-
zdzieszowice.com.pl  i  facebook’u)  w  celu  ogłoszenia  informacji  o  przeprowadzonym  Konkursie  oraz
publikację pracy w Gazetce Koła.
. ____________________                                                            ___________________________________
Miejscowość i data                                                                                                                                             Czytelny podpis Uczestnika  


