
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu ((dotyczy uczestników poniżej 18 roku życia) 

POTWIERDZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE „PODKARPACKIE KWIATY W RĘKODZIELE 

ARTYSTYCZNYM”  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:  

………………................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko) 

w  konkursie „PODKARPACKIE KWIATY W RĘKODZIELE ARTYSTYCZNYM” zwanym dalej 
konkursem. 

Oświadczam że: 
1. Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu „PODKARPACKIE KWIATY 

W RĘKODZIELE ARTYSTYCZNYM” i akceptuję wszystkie warunki przewidziane 
w regulaminie konkursu. 

2. Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych mojego dziecka i moich jest 
Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu Podkarpackiego ul. Kamińskiego 12, 35-211 
Rzeszów. 

3. Zostałem poinformowany, że przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w 
zakresie imienia i nazwiska, wieku (klasy), nazwy szkoły lub placówki przez Ligę Ochrony 
Przyrody Zarząd Okręgu Podkarpackiego ul. Kamińskiego 12, 35-211 Rzeszów odbywa 
się w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
(prawnie uzasadniony interes Administratora). 

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację pracy autorstwa mojego dziecka w konkursie 
w celach promocyjnych na stronie internetowej i profilach w portalach 
społecznościowych Ligi Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu Podkarpackiego oraz 
współorganizatorów konkursu wraz z podaniem do publicznej wiadomości danych 
osobowych dziecka, tj. imienia i nazwiska, wieku dziecka (klasy), nazwy szkoły lub 
placówki. 

5. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatorów nadesłanej pracy 
w ww. konkursie w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych. 

6. Przekazuje moje dane osobowe w zakresie: 

 imienia i nazwiska …………………………………………………….…… 

numeru telefonu ………………………………………………….………… lub  

adres e-mail…………………………………………………………………. 

w celu umożliwienia przekazania informacji o rozdaniu nagród dla laureatów w konkursie. 
7. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 

lutego 1994 r. wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku i wizerunku 
mojego dziecka w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach organizacji 
i przeprowadzenia konkursu, wykonanych przez organizatorów. Ponadto wyrażam 
zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ww. wizerunków na stronie internetowej 
organizatorów konkursu i profilach w portalach społecznościowych. 

8. Autorem/ką pracy zgłoszonej do konkursu jest moje dziecko, które samodzielnie ją 
wykonało. 
 
 

                  ……………………………………………………………. .............................................................................................................................. 
             Miejscowość i data                                    Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu 


