
KARTA ZGŁOSZENIA

Dane uczestnika konkursu

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………..............................................................
Adres………………………………………………………………………………………….............................................................
Numer telefonu………………………………………………………………………….............................................................
Adres e-mail……………………………………………………………………………….............................................................

Tytuły fotografii 

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

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jestem autorem nadesłanego zdjęcia oraz że nie naruszam jakichkolwiek praw 
osób trzecich oraz obowiązujących przepisów prawa. Udział w konkursie jest jednoznaczny  z 
wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych prac konkursowych przez Orga-
nizatora - Urząd Gminy w Baranów, Rynek 21; 63-604 Baranów.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie 
Konkursu Fotograficznego „Człowiek i jego pasje - życie codzienne mieszkańców Gminy Bara-
nów”.

.....................................................................
(miejscowość, data, podpis)

Załącznik do Regulaminu 
Gminnego Konkursu Fotograficznego

„Człowiek i jego pasje - życie codzienne 
mieszkańców Gminy Baranów”

REFERAT ROZWOJU GMINY, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI
URZĄD GMINY W BARANOWIE
UL. RYNEK 21
63-604 BARANÓW

GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

„CZŁOWIEK I JEGO PASJE - ŻYCIE CODZIENNE 
MIESZKAŃCÓW GMINY BARANÓW”



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Miejscowość:……………………………………                                                             data: ……………………………………

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922) przez organizatora konkursu w celu 
przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania zgłoszonych fotografii.

.....................................................................
(czytelny podpis) 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
(wypełnić w przypadku uczestników niepełnoletnich)

Miejscowość:……………………………………                                                             data: ……………………………………

Ja, niżej podpisana/y ………………………………………………… jako przedstawiciel ustawowy nieletnie-
go ……………………………………………………………… wyrażam zgodę na jego udział w Gminnym Kon-
kursie Fotograficznym „Człowiek i jego pasje - życie codzienne mieszkańców Gminy Baranów” 
na zasadach określonych w Regulaminie konkursu.

.....................................................................
(czytelny podpis)



ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Miejscowość:……………………………………                                                             data: ……………………………………

Ja, (imię i nazwisko) ……………………………………………………………. urodzony (data i miejsce urodze-
nia) ……………………………. , legitymujący się dokumentem (wpisać rodzaj, serie i numer dokumen-
tu) ……………………………………………………  wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku. Jedno-
cześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie 
do celów Konkursu „Człowiek i jego pasje - życie codzienne mieszkańców Gminy Baranów” 
oraz w celach promocji Gminy Baranów.

                                                                                          .....................................................................
                                                                                                                                                (czytelny podpis)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Miejscowość:……………………………………                                                             data: ……………………………………

Ja, (imię i nazwisko) ……………………………………………………………. urodzony (data i miejsce urodze-
nia)     ……………………………. , legitymujący się dokumentem (wpisać rodzaj, serie i numer doku-
mentu) …………………………………………………… wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego 
syna/córki …………………………………………………………….
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywa-
ny tylko i wyłącznie do celów Konkursu „Człowiek i jego pasje - życie codzienne mieszkańców 
Gminy Baranów” oraz w celu promocji Gminy Baranów.

………………...........................................                        .....................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                            (czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego)




