
 

(pieczątka instytucji zgłaszającej) 

KARTA ZGŁOSZENIA 

DO XXX MIEJSKO-GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO O NAGRODĘ 

PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE 

Województwo.....................................................Miejscowość.................................................... 

1. Imię i nazwisko recytatora………………………………………………………………………………………………….. 

2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………… 

3. Telefon …………………………………………………………………………………….………………………………………..   

4. Instytucja zgłaszająca (nazwa, adres, telefon): …………………………………………………………………… 

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

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

4. KATEGORIE WIEKOWE: 

• I kategoria - Dzieci w wieku do 4 lat (Repertuar: dwa wiersze) 

• II kategoria - Dzieci w wieku 5-6 lat (Repertuar: dwa wiersze) 

• III kategoria - Dzieci klas I-III ( Repertuar: dwa wiersze) 

• IV kategoria - Dzieci klas IV-VI (Repertuar: wiersz i proza) 

• V kategoria - Dzieci klas VII i VII i oddziałów  gimnazjalnych  (Repertuar: wiersz i proza) 

• VI  kategoria –  Młodzież z klas szkół ponadgimnazjalnych (Repertuar: wiersz i proza)  

        (proszę zakreślić) 

5. Repertuar (w kolejności prezentowanych  utworów - maksymalny czas wystąpienia to 7 minut)  

1.............................................................................................................czas .............................. 

2.............................................................................................................czas .............................. 

6. Imię i nazwisko instruktora ..................................................................................................... 

tel. kontaktowy: ......................................                        e-mail: ………………………………………….…… 

U w a g a: 

Dla każdego recytatora  obowiązuje osobna karta zgłoszenia. 

Do konkursu nie będą przyjmowani recytatorzy zgłoszeni na kartach ZBIOROWYCH !!!



Oświadczenie opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu / pełnoletniego 
uczestnika konkursu 

Wyrażam zgodę na: 

• udział mojego dziecka w konkursie recytatorskim o nagrodę przewodniczącego Rady Miejskiej  

w Wolinie organizowanym przez Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji  

w Wolinie w dniu 09.02.2023 r. (zgoda dotyczy wyłącznie niepełnoletniego uczestnika). 

• przetwarzanie danych osobowych dziecka, którego jestem opiekunem prawnym  / moich danych 

osobowych w następującym zakresie: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon w celu 

udziału w konkursie recytatorskim, a w przypadku zwycięstwa na przekazanie ich organizatorom 

kolejnych etapów konkursu. 

• nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska  / 

wizerunku oraz imienia i nazwiska mojego dziecka w szczególności poprzez publikację na stronach 

internetowych, w mediach społecznościowych oraz mediach lokalnych w celu upublicznienia relacji 

z przebiegu konkursu m. in. w formie artykułów, zdjęć i filmików. 

Zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną na temat ochrony danych osobowych oraz 

regulaminem konkursu i akceptuję ich treść. 

.................................................... 
podpis opiekuna prawnego uczestnika 

 

Oświadczenie instruktora  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w następującym zakresie: imię, nazwisko, 

telefon, e-mail w celu organizacji konkursu recytatorskiego o nagrodę przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Wolinie. 

Zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną na temat ochrony danych osobowych oraz 

regulaminem konkursu i akceptuję ich treść. 

........................................................... 
podpis instruktora  

     

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki  
i Rekreacji w Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin. Administrator powołał inspektora ochrony danych 
osobowych, e-mail: iodo.ckis@gminawolin.pl. 

2) Dane osobowe zebrane przez administratora będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji oraz 
rozpowszechniania relacji z konkursu recytatorskiego o nagrodę przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Wolinie.  

3) Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą lub w przypadku osób 
niepełnoletnich jej przedstawiciela ustawowego. 

4) Podanie danych oraz wyrażenie zgody na ich upublicznienie jest dobrowolne, jednak bez tego 
niemożliwe będzie wzięcie udziału w konkursie. 



5) Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania wykonywanego przed odwołaniem zgody. 

6) Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, gdy obowiązek taki ciąży na administratorze 
oraz w celu upublicznienia relacji z wydarzenia. Dane laureatów zostaną przekazane organizatorom 
kolejnych etapów konkursu 

7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do: realizacji celu określonego 
w pkt. 2, niezbędnej sprawozdawczości z tego tytułu oraz wypełnienia obowiązków w zakresie 
archiwizacji. 

8) Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do: 
- dostępu do danych osobowych; 
- żądania sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 


