
Załącznik nr 2  do Regulaminu  
Gminnego Konkursu Literackiego 

na opowiadanie science-fiction 
„W przyszłość z Lemem” 

UCZESTNICY NIEPEŁNOLETNI 
Wypełnia opiekun prawny 

 
Karta zgłoszenia do Gminnego Konkursu Literackiego 

na opowiadanie science-fiction 
„W przyszłość z Lemem” 

 

1. Dane osobowe: 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: …………………………………………………………………………………………………………... 

Nazwa placówki: ………..……………………………………………………………………………………………………………………….... 

Klasa: ……………………………...…………………………………………………………………………………………………………..…… 

Nr telefonu rodzica/opiekuna: ….…………………………………………………………………………………………………………….….. 

2. Oświadczam, że: 

Wyrażam zgodę na udział syna/córki* ……………………………………………………………….. w Gminnym Konkursie Literackim na 

opowiadanie science-fiction „W przyszłość z Lemem”. Zapoznałem (-am) się z treścią Regulaminu Konkursu oraz akceptuję jego 

treść. 

Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Literackiego na 

opowiadanie science-fiction „W przyszłość z Lemem” 

.…….………………………………………………….…………………… 

Data, czytelny podpis opiekuna prawnego 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

Oświadczam, że: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ostrowie danych osobowych mojego syna/córki* 

………………………………………………………………...…………………………………….. w celu organizacji i przeprowadzenia 

Gminnego Konkursu Literackiego na opowiadanie science-fiction „W przyszłość z Lemem”, w tym także udostępnienia wyników na 

stronie www.bpostrow.eu oraz profilu Facebook, zarządzanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ostrowie.  

              

 …….………………………………………………….…………………… 

       Data, czytelny podpis opiekuna prawnego 

4. Zgoda na rozpowszechnienie wizerunku 

Oświadczam, że: 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ostrowie wizerunku mojego syna/córki* 

………………………………………………………………...…………………………………….. utrwalonego podczas wręczenia nagród 

laureatom konkursu na stronie internetowej oraz profilu Facebook, zarządzanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ostrowie, w 

budynku placówki, a także wykorzystanie w materiałach promocyjnych i publikacjach Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowie w 

celu przeprowadzenia i wykonania relacji z konkursu. Udostępnienie wizerunku jest bezpłatne.    

    

…….………………………………………………….…………………… 

       Data, czytelny podpis opiekuna prawnego 

5. Zgoda na wykorzystanie pracy konkursowej 

Oświadczam, że nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, wyrażam zgodę na pozostawienie swojej pracy 

literackiej w Czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowie gdzie każdy będzie mógł się z nią zapoznać. Prace mogą być 

wykorzystane również w zakresie niezbędnym do rozpowszechnienia w celach konkursowych (wystawy, publikacje, w tym za 

pośrednictwem Internetu, na stronie internetowej oraz profilu – Facebook), w tym także umieszczenia pracy w pokonkursowym 

wydawnictwie oraz wykorzystania w materiałach promocyjnych i publikacjach Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowie.  

       

 …….………………………………………………….…………………… 

       Data, czytelny podpis opiekuna prawnego 
*niepotrzebne skreślić 


