
 

 

POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY 

PT.: „ROMANTYZM W OBIEKTYWIE” 

ZORGANIZOWANY PRZEZ BIBLIOTEKĘ – CENTRUM KULTURY  

W SZCZUCZYNIE W RAMACH ROKU ROMANTYZMU POLSKIEGO 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Imię i nazwisko  

Szkoła / klasa  

Tytuł zdjęcia  

Adres do 

korespondencji 

 

Telefon 

kontaktowy 

 

Opis fotografii: dlaczego i które dzieło literackie czy plastyczne było dla Ciebie inspiracją ( opis 

fotografii w pliku WORD, max. jedna strona A4, czcionka Times New Roman 14, interlinia 1,0). 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Powiatowego Konkursu 

Fotograficznego pt.: „Romantyzm w obiektywie” i akceptuję jego treść. Oświadczam, że 

zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłaną przeze mnie pracę 

wykonałem/łam osobiście, posiadam do nich wyłączne prawa i nie są obciążone roszczeniami 

osób trzecich. Oświadczam również, że nie naruszyłem prawa wizerunku osób występujących 

na zgłoszonych do konkursu fotografiach, wykonanych przeze mnie w miejscach i obiektach 

dostępnych publicznie lub też w innych okolicznościach, ale za wiedzą i zgodą 

przedstawionych osób. 

 

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

      Data i miejscowość               Podpis autora/opiekuna prawnego 

                                                                                                          (w przypadku osoby niepełnoletniej) 

 



 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Ja, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie 

nadesłanej fotografii oraz publikowanie mojego imienia i  nazwiska / imienia i nazwisko 

mojego dziecka w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, na stronach 

internetowych Organizatora konkursu, a także na ich wykorzystanie w celach 

promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i 

zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, cyfrowego, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń 

co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne 

udostępnianie a taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez 

siebie wybranym, w szczególności w Internecie. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych niezbędnych do 

realizacji  Powiatowego Konkursu Fotograficznego pt.: „Romantyzm w obiektywie” 

zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

Oświadczam, że uczestnik konkursu i/lub osoba go reprezentująca zapoznała się z treścią 

Regulaminu konkursu i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte. 

Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy, ponoszę wyłączną odpowiedzialność 

za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w przedłożonej pracy, a także 

przyjmuję wszystkie warunki Konkursu zawarte w Regulaminie. 

 

 

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

          Data i miejscowość                                                                            Podpis autora/opiekuna prawnego 

                                                                                                                   (w przypadku osoby niepełnoletniej) 


