
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY/OŚWIADCZENIE
Konkurs „Pogodowe Kre:Acje, czyli Twoja prognoza pogody”

Imię i nazwisko Uczestnika konkursu………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: …………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość)

Numer telefonu: ………………………………………Adres e-mail: .…………………………………………………………………

Jako rodzic/prawny opiekun zgłaszam pracę konkursową dziecka w następującej kategorii wiekowej 
(zaznaczyć jedno z poniższych):

□  Kategoria I – dzieci do lat 6     

□  Kategoria II – dzieci w wieku od 7 do 10 lat 

□  Kategoria III – dzieci w wieku od 11 do 15 lat

Oświadczenie:

□ Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem Konkursu „Pogodowe Kre:Acje, czyli Twoja prognoza
pogody”  promującym  Miasto  Bełchatów  i  w  pełni  akceptuję  jego  postanowienia  oraz  ponoszę
odpowiedzialność prawną z tytułu ewentualnego naruszenia praw autorskich osób trzecich przez zgłoszoną
pracę. 

□  Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  podanych  w  formularzu
zgłoszeniowym w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy, a także promocji Miasta Bełchatowa,
w zakresie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej wyłącznie w celach kontaktowania się w ramach
niniejszego konkursu.

□ Oświadczam, że dane podane w formularzu zgłoszeniowym na dzień złożenia formularza są prawidłowe.

□ Oświadczam, że zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną będącą integralną częścią Regulaminu Konkursu
„Pogodowe Kre:Acje, czyli Twoja prognoza pogody”( § 9. Ochrona danych osobowych).

□ Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  wielokrotne,  nieodpłatne  i  nieograniczone  w  czasie:  publikowanie
stworzonej  przez  moje  dziecko/mojego  podopiecznego  pracy  konkursowej,   opublikowania  nagrań  -
wypowiedzi (głosu) oraz przetwarzanie wizerunku mojego dziecka/ podopiecznego utrwalonej w tej pracy wraz
z podaniem imienia i nazwiska. Jednocześnie przekazuję nieodpłatnie prawa autorskie i majątkowe do tej pracy.
Jestem świadomy/a,  że niniejsza  zgoda obejmuje  wszelkie formy publikacji,  w szczególności  w materiałach
informacyjnych i promocyjnych konkursu oraz w Internecie, prasie, telewizji, na oficjalnej stronie internetowej
miasta  www.belchatow.pl,  na  miejskich  profilach  w  mediach  społecznościowych  facebook.pl  (Miasto
Bełchatów, Centrum Informacji Turystycznej w Bełchatowie) oraz w Miejskim Biuletynie Informacyjnym Miasta
Bełchatowa.

□ Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na liście
Laureatów  konkursu  -  ona  oficjalnym  profilu  Miasta  Bełchatowa  na  portalu  społecznościowym  facebook,
na oficjalnej stronie internetowej miasta www.belchatow.pl oraz w Miejskim Biuletynie Informacyjnym Miasta
Bełchatowa..

…………………………………………………………                                            …………………………………………………………   
          Miejscowość i data                                                                  Czytelny podpis


