
Załącznik nr 1 

Karta zgłoszenia do Konkursu „Lubelskie Pięknieje. Jak Fundusze Europejskie zmieniają 

Twoją okolicę”. Kartę wypełnia rodzic lub opiekun prawny Uczestnika(Podanie danych 

osobowych w karcie zgłoszeniowej jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem 

możliwości wzięcia udziału w Konkursie). 

Dane uczestnika 

Imię i nazwisko  

Kategoria wiekowa  Klasa I-III szkoły podstawowej  

 Klasa IV-VIII szkoły podstawowej 

Tytuł pracy konkursowej  

Krótki opis pracy konkursowej  

Nazwa i adres szkoły z woj. 

Lubelskiego, do której uczęszcza 

Uczestnik  

 

Dane rodzica lub opiekuna prawnego 

Imię i nazwisko  

Telefon kontaktowy  

 

• Zgadzam się na udział dziecka [Uczestnik], którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym 

w Konkursie. 

• W imieniu własnym oraz Uczestnika oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią zawartą 

w Regulaminie Konkursu i akceptuję jego postanowienia.  

• W imieniu Uczestnika oświadczam, iż w chwili złożenia niniejszego Zgłoszenia nieodpłatnie udzielam 

Organizatorowi licencji, zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu Konkursu. 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

Data oraz podpis zawierający imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego  

 



Załącznik nr 2 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku i publikacje danych na stronie internetowej 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Województwo Lubelskie reprezentowane przez 

Zarząd Województwa Lubelskiego/Marszałka Województwa Lubelskiego z siedzibą przy 

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego na 

zdjęciach i filmach wykonanych podczas uroczystości wręczenia nagród oraz nieodpłatne 

wykorzystanie przez Administratora, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz 

Komisję Europejską tych zdjęć, zdjęć prac, filmów, na stronie internetowej oraz w publikacjach 

zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych.  

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie 

wykorzystywany tylko i wyłącznie w celach promocyjnych i działaniach marketingowych 

związanych z promocją 2. edycji Konkursu pn. Lubelskie Pięknieje. Jak Fundusze Europejskie 

zmieniają Twoją okolicę. 

 

 

………………………………                                        ……………………………………… 

(miejscowość, data)                                                                             (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

Wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej rpo.lubelskie.pl oraz lubelskie.pl imienia 

i nazwiska autora pracy, wraz z nazwą szkoły w informacjach o konkursie i jego wynikach. 

………………………………                                        ……………………………………… 

(miejscowość, data)                                                                             (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

*Dane w postaci wizerunku i zgoda na ich publikację  są dobrowolne i odmowa ich podania nie ma 

wpływu na uczestnictwo w Konkursie. 


