
KARTA ZGŁOSZENIA pracy do udziału w konkursie 

„Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa” 

ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk i Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku w dniu 27 października 2021r. 

(niniejsza Karta winna być przekazana Organizatorowi Konkursu  wraz z pracą opisową na odwrocie 

zgodnie z Regulaminem Konkursu) 

WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM 

Imię i nazwisko uczestnika 

konkursu 

 

Imię i nazwisko 

rodziców/opiekunów 

prawnych 

 

Wiek  

 

Kategoria wiekowa 

(klasa) 

 

Nazwa szkoły  

 

Imię i nazwisko opiekuna, 

pod kierunkiem którego 

powstała praca 

 

                                                                                   

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

                                                                    (podpis uczestnika konkursu) 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………….……. 

w konkursie „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa” ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Pułtusk 

i Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Pułtusku w dniu 27 października 2021r. 

2. Oświadczam, że znam i akceptuję Regulamin Konkursu. 



3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych osobowych mojego 

dziecka udostępnionych w powyższej karcie zgłoszenia w celach wynikających z organizacji 

Konkursu. 

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie danych i zdjęć osobowych oraz wyników 

uzyskanych przez moje dziecko w/w Konkursie na stronach internetowych organizatorów 

oraz mediach. 

5. Wyrażam zgodę na  prezentację pracy na wystawie pokonkursowej oraz jego fotokopii na 

stronach internetowych organizatorów  w mediach. 

6. W przypadku przyznania specjalnego wyróżnienia określonego w Regulaminie Konkursu 

wyrażam zgodę na wykorzystanie reprodukcji pracy mojego dziecka (z podaniem imienia i 

nazwiska autora pracy) w projekcie oficjalnej karty z życzeniami bożonarodzeniowymi  

Burmistrza Miasta Pułtusk w 2021r. 

 

 

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

                  Miejscowość i data                                  Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

Podstawa prawna: 

1) Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 1781); 

2) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 

1231). 

3) ROZPORZĄDZENIE 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 ((ostatnia zmiana: 

DUUEL. z 2018 r., Nr 127, poz. 2) 

 


