
Załącznik nr 1 do Regulaminu 19. Wojewódzkiego Konkursu Literackiego 

KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ NALEŻY WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO I DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE. 

WSZYSTKIE POLA SĄ OBOWIĄZKOWE DO WYPEŁNIENIA. 

19. WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI 
KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA 

 
 

Po zapoznaniu się z Regulaminem 19. Wojewódzkiego Konkursu Literackiego,  
zgłaszam swój udział/udział mojego* dziecka w Konkursie. 

 

DANE UCZESTNIKA 

godło: …………...…...………………………..……………………………………..………..…………………………………………………................... 

imię i nazwisko: …………...…...………………………..……………………………………..………..………………………………………………….... 

wiek: …………………………………..………………………………..  klasa: ………………...………………….....………………………… 

telefon**: ………………………………………….………………….  mail**: ………………………..………………………………………. 

DANE REPREZENTOWANEJ PLACÓWKI 

nazwa: …………………………………………………………………………………………..………………………………………………….………………… 

adres: …………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

telefon: …………………………………………...……………………  mail: ………………...…………...……………………….…………… 

powiat: ………………………………………………………………….  gmina: ………...………………………………………….............. 

DANE INSTRUKTORA/OPIEKUNA 

imię i nazwisko: …………...…...…………………………………………………………………..……………………………………..…….……………... 

telefon: …………………………………………………………………  mail: ………………...…………...………………………………….… 

ZGŁASZANE TEKSTY 

zestaw: ☐ dwa wiersze  ☐ opowiadanie 

tytuł:  

1) ………………………………………………………………………………………………………………............................................................ 

2) ………………………………………………………………………………………………………………............................................................ 

 

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

  miejscowość, data     podpis uczestnika/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika* 

** nieprawidłowe skreślić           

** jeżeli uczestnik jest niepełnoletni oraz nie posiada numeru telefonu i adresu mailowego, prosimy o podanie numeru telefonu i adresu mailowego 
 rodzica/opiekuna prawnego, na który będą przesyłane wszelkie informacje o konkursie  



  

 

 OŚWIADCZENIA 

 

Ja, niżej podpisany/-a: 

1. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią regulaminu 19. Wojewódzkiego Konkursu Literackiego 

oraz akceptuję jego postanowienia. 

2. Oświadczam, że zgłoszone utwory zostały napisane samodzielnie, nie były wcześniej publikowane ani nie 

zostały nagrodzone w innym konkursie. 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację nadesłanych prac w pokonkursowym 

wydawnictwie, a także  na wykorzystanie przez Organizatora tych utworów w celach promocyjnych oraz 

organizacyjnych. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych/danych 

osobowych mojego dziecka* w celach związanych z udziałem w 19. Wojewódzkim Konkursie Literackim 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 – RODO). 

5. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego 

wizerunku/wizerunku mojego dziecka* przez Organizatora Konkursu na potrzeby organizacji, 

dokumentacji i promocji wydarzenia na stronach internetowych Organizatora Konkursu w publikacjach 

dotyczących Konkursu na stronach Centrum Spotkania Kultur w Lublinie: www.csklublin.pl, 

facebook.com/cskwlublinie. 

6. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie, ale może być w dowolnym momencie 

cofnięta, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej 

cofnięciem. Wycofanie zgody można przesłać na adres e-email: iod@csklublin.pl. 

 

* nieprawidłowe skreślić 

 

Złożeniem podpisu akceptuję ustalenia zawarte w punktach 1-6. 

 

 

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

miejscowość, data                   czytelny podpis uczestnika 

(lub opiekuna prawnego uczestnika) 



  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

19. WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO 
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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) – dalej jako RODO, Organizator Festiwalu informuje, że:  

1) Administratorem danych osobowych uczestnika 19. Wojewódzkiego Konkursu Literackiego jest 

Centrum Spotkania Kultur z siedzibą w Lublinie, pl. Teatralny 1, 20-029 Lublin.  

2) W sprawie ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych 

powołanym przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie pod adresem: iod@csklublin.pl.    

3) Dane osobowe uczestnika 19. Wojewódzkiego Konkursu Literackiego przetwarzane będą w celach 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika 19. Wojewódzkiego Konkursu 

Literackiego jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, mówiący że przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz art. 6 

ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.  

5) Dane osobowe uczestnika 19. Wojewódzkiego Konkursu Literackiego będą przekazane wyłącznie 

osobom upoważnionym, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz 

innym odbiorcom danych, jeżeli posiadają prawną podstawę do ich uzyskania lub podmiotom, 

z którymi administrator podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

6) Uczestnik 19. Wojewódzkiego Konkursu Literackiego ma prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada prawo do cofnięcia zgody, które nie ma 

jednak wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.  

7) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 

iż podczas przetwarzania podanych przez niego danych osobowych naruszone zostały przepisy 

dotyczące ich ochrony. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestniczenia w niniejszym 

Konkursie.  

9) Dane uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani profilowane, nie będą 

także przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
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