
 Załącznik nr 1. Do wniosku o dotację ze środków WFOŚiGW w Lublinie na zadanie z zakresu edukacji 

ekologicznej na projekt „Poprzez edukację promujemy ekologię – zwiększenie świadomości ekologicznej 

mieszkańców gminy” – Koło Gospodyń Wiejskich w Kowali Pierwszej 

 

 Załącznik nr 1 do regulaminu  

KARTA ZGŁOSZENIA 

DO KONKURSU PLASTYCZNEGO „SEGREGUJĘ – NIE MARNUJĘ” PODCZAS 

EVENTU EKOLOGICZNEGO „POPRZEZ EDUKACJĘ PROMUJEMY 

EKOLOGIĘ!” ORGANIZOWANEGO W DNIU 19.06.2022 r., 

finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

 i Gospodarki Wodnej w Lublinie 

 

Tytuł pracy 

 

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

Dane uczestnika konkursu: 

 

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

imię, nazwisko, kategoria wiekowa - klasa I, II, III, IV,V,VI,VII,VIII 

 

Dane zgłaszającego - rodzica/opiekuna prawnego oraz dane do kontaktu: 

 

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

imię, nazwisko, telefon, e-mail 

 

Dane adresowe uczestnika konkursu: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………………………………….. 

czytelny podpis osoby zgłaszającej 



 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego: 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że: 

a) Praca zgłaszana na Konkurs nie narusza prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, 

oraz praca jest wolna od jakichkolwiek roszczeń z tytułu autorskich praw majątkowych od osób trzecich, 

a w przypadku wystąpienia osób trzecich z takimi roszczeniami, ponoszę wyłączną odpowiedzialność 

wobec tych osób. 

b) Przekazuję organizatorom wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do 

niekomercyjnego wykorzystania zgłoszonej pracy. 

Przeniesienie to następuje w pełnym zakresie, do korzystania i rozporządzania w całości lub w części, 

na zasadzie wyłączności, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 

c) Wyrażam zgodę na wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie, inne niekomercyjne rozpowszechnianie, 

i publiczne udostępnianie zgłoszonej do Konkursu pracy, jego odtwarzanie, wyświetlanie, umieszczanie 

na stronach internetowych. 

 

……………………………………………………….. 

data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na przetwarzanie przez organizatora i partnerów projektu -  danych 

osobowych dziecka - Uczestnika Konkursu: 

□ Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych moich i dziecka, w tym publikacji wyników Konkursu na 

Facebooku KGW w Kowali Pierwszej, Urzędu Miejskiego w Poniatowej, CKPiT w Poniatowej; stronie 

interentowej  Urzędu Miejskiego w Poniatowej www.um.poniatowa.pl oraz CKPiT 

www.ckpit.poniatowa.pl.  

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i dziecka takich jak imię  

i nazwisko, nr telefonu, nazwa szkoły, nazwa klasy w celu organizacji konkursu plastycznego  - w tym 

publikacji wyników Konkursu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Poniatowej 

www.um.poniatowa.pl  oraz CKPiT www.ckpit.poniatowa.pl.  

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych moich  

i dziecka w zakresie wizerunku, w szczególności poprzez utrwalanie wizerunku mojego  

i dziecka w formie fotografii lub audiowizualnej, a także na rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby 

działań promocyjnych, w tym umieszczanie zdjęć w social media: Facebook KGW Kowala Pierwsza, 

Urząd Miejski w Poniatowej, CKPiT w Poniatowej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 

Poniatowej www.um.poniatowa.pl, CKPiT www.ckpit.poniatowa.pl oraz w mediach zewnętrznych, w 

tym w prasie. 

 

………………………………………………………... 

data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

http://www.um.poniatowa.pl/
http://www.ckpit.poniatowa.pl/
http://www.um.poniatowa.pl/
http://www.ckpit.poniatowa.pl/
http://www.um.poniatowa.pl/
http://www.ckpit.poniatowa.pl/

