Załącznik nr 1.

KARTA ZGŁOSZENIOWA
do udziału w gminnym konkursie
WIEŃCA DOŻYNKOWEGO
Szerzyny – 22.08.2021 r.
1. Nazwa sołectwa ……………………………………………………………….
2. Ilość uczestników delegacji (maksymalnie 11 osób, w tym: 10 osób + 1 woźnica) ………………
3. Nazwiska i imiona członków delegacji wieńcowej: ………………………….................................

…………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………….........
….....................................................................................................................................
4. Opis wieńca (np. co wieniec przedstawia, z czego jest konstrukcja z czego uwity, kto go wykonał
- informacja dla konferansjera): ….......................................................................................

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….............
.........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5. Wieniec TRADYCYJNY, WSPÓŁCZESNY /podkreślić właściwe/
6. Osoba do kontaktu ( imię nazwisko, nr telefonu)
…………………………………………………………………………………………………………
7. Czytelnie wypełniona karta zgłoszeniowa, powinna być dostarczona do organizatora do dnia
17.08.2021 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Zgłaszając udział w konkursie, oświadczam(my), że akceptujemy postanowienia regulaminu
konkursu.
Klauzura dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych (wg RODO)
1. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na organizatorów swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań
zaprezentowanych podczas Konkursu, w celu ich wykorzystania w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na
następujących polach eksploatacji: utrwalenia we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video; zwielokrotnienia na
wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet; publicznego odtwarzania i
wyświetlania; nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.
2. Uczestnicy Konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich
technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w Konkursie.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów na potrzeby organizacji Konkursu
oraz zgodnie z celami statutowymi organizatorów Konkursu (w tym na umieszczenie ich na stronach internetowych i portalach
społecznościowych).

….............................................
Miejscowość i data

……………………….................................
Czytelny podpis osoby reprezentującej delegację

Załącznik nr 2.

Dane przedstawiciela grupy wieńcowej – osoby pełnoletniej - dla celów wypłaty i rozliczenia
nagrody przyznanej w Gminnym Konkursie Wieńca Dożynkowego – Szerzyny, 22.08.2021 r.
/W przypadku delegacji składającej się z osób niepełnoletnich, dane podaje pełnoletni
przedstawiciel grupy/
Imię i nazwisko:

Pesel:

Adres zamieszkania:
Nr telefonu:
Nazwa banku i
numer konta
bankowego:
Urząd Skarbowy
(właściwy do celów
podatkowych):

Oświadczam, że zgodnie z art. 23, ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Szerzyny, Szerzyny 521 i Gminne Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Szerzynach, Szerzyny 159, moich danych osobowych zawartych w karcie
zgłoszeniowej uczestnictwa w Gminnym Konkursie Wieńca Dożynkowego, dla celów związanych
z wypłatą, rozliczeniem przyznanej nagrody oraz do upublicznienia mojego wizerunku.
……………………………………………………………..
/data i czytelny podpis przedstawiciela grupy wieńcowej/

Przyjmuję do wiadomości, iż:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Gminnego Konkursu
Wieńca Dożynkowego jest Gmina Szerzyny i Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w
Szerzynach, Szerzyny 159. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wypłaty i
rozliczenia nagrody przyznanej w Gminnym Konkursie Wieńca Dożynkowego. Dane osobowe nie
będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa. Podanie
danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
wypłaty i rozliczenia nagrody przyznanej w Gminnym Konkursie Wieńca Dożynkowego.
Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania.

……………………………………………………………..
/data i czytelny podpis przedstawiciela grupy wieńcowej/

