
                                                                                 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

do konkursu plastycznego dla uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Klucze  

pn. „Ja też chronię środowisko” 

 

Kategoria konkursowa 

 
1 

 
uczniowie klas I-III szkół 
podstawowych 

 
 
 

 
2 

 
uczniowie klas IV-VIII szkół 

podstawowych 
 

 

UCZESTNIK 

 
3 

 
Imię i nazwisko 

 

 

 
4 

 
Wiek (w latach) 

 

 

 
5 

Nazwa szkoły, do której uczęszcza 
uczestnik 

 

 

 
6 

 
klasa 

 

 

 
7 
 

 
Adres mailowy rodzica/opiekuna 

 

 
8 

 
Numer telefonu rodzica/opiekuna 

 

 

Praca konkursowa 
 

 
9 

 
Tytuł pracy lub hasło umieszczone na 
pracy 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 1 

Oświadczam, że: 

• Zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu konkursu plastycznego dla uczniów ze szkół 

podstawowych z terenu Gminy Klucze pn. „Ja też chronię środowisko”, który jest 

dostępny na stronie internetowej Organizatora pod linkiem www.gmina-klucze.pl 

w zakładce konkurs plastyczny „Ja też chronię środowisko”, w tym z klauzulą 

informacyjną stanowiącą integralną część regulaminu, a także akceptuję jego 

postanowienia; 

http://www.gmina-klucze.pl/


 - Zadanie „Gmina Klucze dba o dobry klimat” realizowane przez Gminę Klucze, dofinansowane przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach „Programu priorytetowego – Edukacja 
ekologiczna” 

 

• Wyrażam zgodę na udział uczestnika w konkursie  oraz potwierdzam wiarygodność 

powyższych danych; 

• W chwili podpisania niniejszego oświadczenia udzielam organizatorowi  

i współorganizatorom konkursu zgody oraz licencji na bezpłatne i bezterminowe 

wykorzystanie zgłoszonej w konkursie pracy we wszystkich materiałach i działaniach 

informacyjnych i promocyjnych Gminy Klucze oraz na potrzeby realizacji zadania 

„Gmina Klucze dba o dobry klimat”*, zwanego w dalszej części Zadaniem, na 

warunkach określonych w regulaminie i oświadczeniach. W szczególności Organizator 

i Współorganizator uzyskują nieograniczone prawo do; 

a) Utrwalania obrazu pracy poprzez sporządzanie zdjęć lub filmów wszelkimi 

dostępnymi technologiami, w szczególności cyfrowymi, 

b) Wprowadzanie obrazu pracy utrwalonego za pomocą zdjęć lub filmu do pamięci 

komputera i systemów operacyjnych, rozpowszechniania w sieciach 

informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie, 

c) Powielanie obrazu pracy utrwalonego za pomocą zdjęć lub filmu 

w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, 

d) Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie 

oraz publikowanie w prasie i telewizji obrazu pracy utrwalonego za pomocą 

zdjęć i filmu, 

e) Wykorzystywanie obrazu pracy utrwalonego za pomocą zdjęć lub filmu 

w celach informacyjnych, promocyjnych oraz dokumentujących realizację 

Zadania i konkursu „Ja też dbam o środowisko”, poprzez wykorzystanie tego 

obrazu, opatrzonego logo WFOŚiGW w Krakowie, logo promocyjnym i herbem 

Gminy Klucze. 

 

Miejscowość 
 

Czytelny podpis (imię i nazwisko) 
rodzica/opiekuna 

 
 
 
 

 

 

Oświadczenie 2 ** 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora 

i Współorganizatora wizerunku i głosu uczestnika utrwalonego podczas wręczania nagród 

i wyróżnień, w tym ich nieodpłatne rozpowszechnianie na stronach internetowych oraz 

publikacjach Organizatora i Współorganizatora, w celu informowania o przeprowadzonym 

konkursie i jego zwycięzcach. Zgoda jest udzielana nieodpłatnie. 

Miejscowość 
 

Czytelny podpis (imię i nazwisko) 
rodzica/opiekuna 

 
 
 
 

 

 

** Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody n wykorzystanie przez Organizatora wizerunku i głosu nie skutkuje 

wykluczeniem uczestnika konkursu oraz przyznania nagrody. 



                                                                                 
 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Klucze danych osobowych, 

a zwłaszcza publikacji wizerunku dla potrzeb niezbędnych do udziału mojego dziecka 

………………………………………………. w konkursie plastycznym „Ja też dbam 

o środowisko”, realizowanym w ramach zadania pn. „Gmina Klucze dba o dobry klimat”*,  

w celu oraz zakresie niezbędnym do publikacji i prezentacji osiągnięć i prac dziecka, a także 

promowania wydarzeń i imprez organizowanych przez Urząd Gminy Klucze, ul. Partyzantów 

1, 32-310 Klucze, na stronach internetowych m.in. www.gmina-klucze.pl, Facebooku, 

w mediach (w tym m.in. w wersji papierowej, elektronicznej, audiowizualnej), a także 

w gablotach i tablicach ściennych, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

Miejscowość 
 

Czytelny podpis (imię i nazwisko) 
rodzica/opiekuna 

 
 
 
 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH/WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Urząd Gminy Klucze 

danych osobowych mojego dziecka ……………………………………..……, a zwłaszcza jego 

wizerunku, zarejestrowanego podczas organizacji konkursu plastycznego „Ja też dbam 

o środowisko”, realizowanego w ramach zadania pn. „Gmina Klucze dba o dobry klimat”*, 

w celu prezentacji osiągnięć i prac mojego dziecka, a także promowanie Zadania 

realizowanego przez Urząd Gminy Klucze, na stronach internetowych m.in. www.gmina-

klucze.pl, facebooku, w mediach (w tym m.in. w wersji papierowej, elektronicznej, 

audiowizualnej), a także w gablotach i tablicach ściennych - zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 

z późn. zm.).  



 - Zadanie „Gmina Klucze dba o dobry klimat” realizowane przez Gminę Klucze, dofinansowane przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach „Programu priorytetowego – Edukacja 
ekologiczna” 

 

Zgoda na rozpowszechnianie danych osobowych/wizerunku może być wycofana 

w dowolnym czasie. 

 

Miejscowość 
 

Czytelny podpis (imię i nazwisko) 
rodzica/opiekuna 

 
 
 
 

 

 

 


