
Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu plastycznego na „Najpiękniejszą ilustrację do Legendy  

o Dorotce inspirowaną sztuką rysunku Jana Marcina Szancera” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Imię i nazwisko autora/autorki pracy  
 

Klasa/ Wiek autora/autorki  
 

Pełna nazwa i adres szkoły (opcjonalnie)  
 

Tytuł pracy  
 

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna  
 

Adres e-mail, kontakt telefoniczny 
do rodzica/ opiekuna 

 
 
 
 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

............................................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko niepełnoletniego Uczestnika/Uczestniczki Konkursu) 

którego jestem prawnym opiekunem, w konkursie na: „Najpiękniejszą ilustrację do Legendy  

o Dorotce inspirowaną sztuką rysunku Jana Marcina Szancera ”. 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem wyżej wymienionego konkursu, 
organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Stęszewie, ul. Rynek 22, 62-060 Stęszew, 
opublikowanego na stronie https://bibliotekasteszew.info/  i akceptuję wszystkie jego 
postanowienia. 
2. Oświadczam, że moje dziecko jest jedynym i wyłącznym autorem nadesłanej pracy konkursowej 
oraz, że utwór ten jest wolny od wad prawnych, w szczególności nie narusza praw innych osób, oraz 
zobowiązuję się zwolnić Organizatorów z ewentualnych roszczeń wynikających ze stwierdzenia wad 
prawnych lub naruszenia praw innych osób, a wysuwanych przeciw Organizatorom przez 
jakiekolwiek podmioty, poprzez ich zaspokojenie. 
3. Udzielam Organizatorom Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie nadesłanej 
pracy (w całości lub fragmentach) bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych na polach 
eksploatacji wskazanych w regulaminie Konkursu. 
 
4. Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z treścią Klauzuli informacyjnej przetwarzania danych 
w Bibliotece Publicznej w Stęszewie dostępnej na stronie internetowej: 
https://bibliotekasteszew.info/ochrona-danych-osobowych  
 

 

 

 

 

https://bibliotekasteszew.info/
https://bibliotekasteszew.info/ochrona-danych-osobowych


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby przeprowadzenia 

konkursu na:  „Najpiękniejszą ilustrację do Legendy o Dorotce inspirowaną sztuką rysunku Jana 

Marcina Szancera” przez administratora danych osobowych – Bibliotekę Publiczną w Stęszewie 

zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).  

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

…………………………………………………………....... 

 Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości przez Bibliotekę Publiczną w Stęszewie, ul. 

Rynek 22, 62-060 Stęszew, danych mojego dziecka (imienia i nazwiska mojego dziecka, wieku/klasy  

i danych szkoły do której którego uczęszcza ) w związku z udziałem w konkursie na „Najpiękniejszą 

ilustrację do Legendy o Dorotce inspirowaną sztuką rysunku Jana Marcina Szancera” w informacjach 

o konkursie i jego rozstrzygnięciu, tj. na stronie internetowej prowadzonej przez Bibliotekę Publiczną 

w Stęszewie oraz w mediach społecznościowych (tj. Facebook) prowadzonych przez bibliotekę. 

 

………………………………… 
data i czytelny podpis rodzica / opiekuna 

 

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie i prezentowanie przez Bibliotekę Publiczną w Stęszewie wizerunku 

mojego dziecka na zdjęciach i w materiałach multimedialnych w formie relacji z konkursu, 

wykonanych podczas jego realizacji, oraz opublikowanie przez organizatora wizerunku mojego 

dziecka utrwalonego podczas konkursu na stronie internetowej i profilu Facebook Biblioteki 

Publicznej w Stęszewie. 

………………………………… 

data i czytelny podpis rodzica / opiekuna 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w postaci wizerunku mojego dziecka przez Bibliotekę 

Publiczną w Stęszewie (organizator) na zdjęciach i w materiałach multimedialnych w formie relacji  

z konkursu, wykonanych podczas jego realizacji, oraz opublikowanie przez organizatora wizerunku 

mojego dziecka utrwalonego podczas konkursu na stronie internetowej i profilu Facebook Biblioteki 

Publicznej w Stęszewie w zakresie wskazanym w regulaminie Konkursu. 

 

………………………………… 

data i czytelny podpis rodzica / opiekuna 


