
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach 
98-161 Zapolice, ul. Główna 14 

Tel. 43 823 19 86 
e-mail: gokis.zapolice@onet.eu 

NIP 8291621388 
REGON 731626908 

 

Karta zgłoszeniowa do konkursu fotograficznego 
„Gmina Zapolice – moje miejsce na ziemi” 

 

 Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………. 

 Miejsce zamieszkania: …………………………………………………………………………….. 

 Wiek: ………………………………………………………………………………………………………. 

 Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………….. 

 Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………… 

 Dane zdjęcia (nazwa lub opis zdjęcia oraz data i miejsce jego wykonania) 

1. …………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu fotograficznego „Gmina 

Zapolice – moje miejsce na ziemi” organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

w Zapolicach i akceptuję wszystkie jego punkty. 

2. Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a dostarczone przeze 

mnie prace wykonałem/AM osobiście i nie naruszają praw autorskich innych osób. 

3. Oświadczam, że dostarczone zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane oraz nie były 

bądź nie są zgłaszane do innych konkursów. 

4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z 

przepisami z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 poz. 

922). Jednocześnie oświadcza, iż dane podał dobrowolnie i zgodnie z art. 13 RODO (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz w 

celach promocyjnych i marketingowych. 

5. Oświadczam, że przekazując prace konkursowe, przekazuję jednocześnie Organizatorowi 

bez odrębnej płatności autorskie prawa majątkowe na ich bezterminowe wykorzystanie w 

materiałach reklamowych i promocyjnych (video, wydruk i oraz Internet), jak również 

udzielam Organizatorowi prawa na dokonywanie dowolnych opracowań i modyfikacji prac 

bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. 

 

                                                                          ……………………………………………………… 

                                                                                                           data, czytelny podpis 

Zgoda prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej na udział w konkursie: 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki …………………………………………………. w konkursie 

fotograficznym „Gmina Zapolice – moje miejsce na ziemi”. Jednocześnie informuję, że 

zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego punkty. 

 

                                                                          ……………………………………………………… 

                                                                                                            data, czytelny podpis 


