
 

Załącznik nr 1 

Do regulaminu 

Konkursu „Gmina  

Dębowiec na starej 

fotografii” 

 

 

 

 

Konkurs „Gmina Dębowiec na starej fotografii” 

NOTKA INFORMACYJNA FOTOGRAFII 

 

 

Opis zdjęcia:  

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

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

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

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

Data i miejsce wykonania:  

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

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

Autor (o ile znany):  

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

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

Dodatkowe informacje:  

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

Do regulaminu 

Konkursu „Gmina  

Dębowiec na starej  

fotografii”  

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

prac do konkursu „Gmina Dębowiec na starej fotografii” 

  

 

 

I. Informacja o zgłaszającym prace:  

 

Imię i Nazwisko: ........................................................................................................................ 

Adres: ......................................................................................................................................... 

Tel. ........................................... e‐mail: ..................................................................................... 

 

II. Liczba prac zgłoszonych do konkursu: ................................................................................. 

 

III. Oświadczenie zgłaszającego (w przypadku osoby niepełnoletniej rodzica lub opiekuna): 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu 

Fotograficznego „Gmina Dębowiec na starej fotografii” w celach wynikających z regulaminu 

tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na 

Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania fotografii w 

publikacjach oraz stronach internetowych Organizatora.  

 

 

....................................................................................................... 
                                                   miejscowość i data czytelny podpis 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 

Do regulaminu 

Konkursu „Gmina  

Dębowiec na starej 

fotografii”  

 

 

 

 

Konkurs „Gmina Dębowiec na starej fotografii” 

ZGODA NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

(wypełnić tylko w przypadku zgłoszenia prac przez osoby niepełnoletnie) 

 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział w konkursie fotograficznym osoby niepełnoletniej 

Imię i Nazwisko: ..............................................................................................................  

Adres: ............................................................................................................................... 

Tel. .................................................................................................................................    

e-mail: ............................................................................................................................  

 

………………………………………………………………… 
                                                     miejscowość i data czytelny podpis rodzica lub opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik nr 4 

Do regulaminu 

Konkursu „Gmina  

Dębowiec na starej 

fotografii”  

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie: 
 

 

1. Oświadczam, że jestem autorem zdjęć, właścicielem które zgłaszam do udziału w 

Konkursie. Jednocześnie oświadczam, że prawa osób, które znalazły się na zdjęciach zostały 

wyjaśnione i osoby te wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie zdjęć je 

przedstawiających. Przyjmuję także na siebie wszelkie roszczenia, których przedmiotem 

byłyby nadesłane przeze mnie zdjęcia, a które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko 

Organizatorowi Konkursu.  

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 

2016/679 z dnia 26.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) oświadczam, że akceptuję 

Regulamin Konkursu, z którym się zapoznałam/em. Wyrażam jednocześnie zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu do celów 

organizacyjnych oraz promocyjnych. Wyrażam również zgodę na publikacje zdjęć w 

mediach, „Dębowieściach” oraz moich danych osobowych jeśli znajdę się na liście osób 

nagrodzonych. 

 

              

 

 

……………………………………………. 
                                                                                               Data i podpis uczestnika Konkursu 


