
XXV Dolnośląski Konkurs Recytatorski PEGAZIK
(organizator: Kłodzki Ośrodek Kultury)

KARTA ZGŁOSZENIA 
1. Imię i nazwisko recytatora 
.............................................................................................................
2. Kategoria (zakreślić właściwą)
a) młodsi – (szkoła podstawowa, kl. IV-VI) , klasa ....................................
b) starsi – (szkoła podstawowa kl. VII, VIII), klasa ...................................
3. Instytucja macierzysta (szkoła, dom kultury, itp.) 
nazwa...................................................................................................
ul. ........................................................................................................
kod........................... miejscowość......................................................
powiat .................................................................................................
telefon .................................................................................................   
e-mail ..................................................................................................
4. Imię i nazwisko opiekuna artystycznego 
.............................................................................................................
5. Repertuar
a) wiersz:  tytuł ...................................................................................

                 autor ...................................................................................

b) proza:   tytuł ...................................................................................

                 autor ...................................................................................

6. Decyzje sądów konkursowych:
a) szkolnego ............................................................................
b) miejskiego/gminnego ..........................................................
c) powiatowego .......................................................................

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE KARTY !!!!!!!
(najlepiej literami drukowanymi)

   ZGODA
rodzica/opiekuna prawnego

na przetwarzanie danych osobowych zgodnej 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 (dalej: ogólne

rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”)

1. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  syna/córki:
………………………………………………,  w  tym  również  jego  wizerunku  przez
administratora danych tj. Kłodzki Ośrodek Kultury z siedzibą w Kłodzku (57-300) przy
pl.  W.  Jagiełły  1, NIP:  8831856712,  REGON:  362623114.  w  celu  udziału  w  XXV
Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim „PEGAZIK”.

2. Jednocześnie  wyrażam  zgodę  na  bezpłatne  utrwalanie  (dowolną  techniką),
przechowywanie  i  rozpowszechnianie  przez  Kłodzki  Ośrodek Kultury  wizerunku
mojego syna/córki:
a. w prasie i telewizji lokalnej i ogólnopolskiej, które obejmą patronat medialny KOK

oraz na ich stronach internetowych i portalach społecznościowych,
b. na  stronach  internetowych  KOK  oraz  na  portalach  społecznościowych

prowadzonych przez KOK: Facebook i Instagram,
c. w materiałach promocyjnych i reklamowych KOK,
d. w  materiałach  promocyjnych  i  reklamowych  instytucji,  organizacji  i  podmiotów

gospodarczych współpracujących lub sponsorujących działalność KOK.

3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

4. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.

…………………….., dnia …………… r      …………………………..…

(czytelny podpis)


