
województwo ……………………………..

KARTA ZGŁOSZENIA (INSTRUKTOR)

1. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI „PĘTLA CZASU”

Po zaznajomieniu się z regulaminem 1. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 

„Pętla Czasu” zgłaszam swój udział:

**niepotrzebne skreślić

1. Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………….

    e-mail…………………………………tel.………………………………………………….

2. Instytucja delegująca ……………………………………………………………………….

3. **Czy potrzebna jest faktura VAT? TAK / NIE

4. Dane placówki ……………………………………………………………………………...

Adres………………………………………………………………………………………...…

NIP……………………………………………………………………………………………..

5. **Wybieram następującą opcję akredytacji:

A)  Z  zakwaterowaniem  -  280  zł  –  pakiet  startowy,  2  noclegi  w  Trzygwiazdkowym  

Hotelu  GOLD (04.11-06.11.2022 r.) +  wyżywienie  (kolacja  04.11  + śniadanie,  obiad  i

kolacja 05.11 + śniadanie i obiad 06.11 )

B) Bez zakwaterowania - 70 zł -  pakiet startowy, wyżywienie (obiad 05.11 i 06.11).

6. **Warianty diet:

- standardowa (mięsna)

- wegetariańska

- bezglutenowa

- bez laktozy

………………………                                                                                        ………………………
 (miejscowość i data)                                                                                                     (podpis)



1. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 
„Pętla Czasu” i akceptuję jego postanowienia*.
2. Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego 
wizerunku i moich artystycznych wykonań w ramach Konkursu w materiałach audio-wizualnych, audio i 
fotograficznych lub ich fragmentach („Materiały”), wykonanych w trakcie Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego „Pętla Czasu”. Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, 
obróbkę, powielanie oraz rozpowszechnianie Materiałów lub ich fragmentów za pośrednictwem dowolnej 
techniki i metody przez Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy na terytorium całego świata, bez ograniczeń 
czasowych.
3. Oświadczam, iż została mi przekazana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania moich danych 
osobowych, treść przekazanej klauzuli jest dla mnie jasna i zrozumiała.

Złożeniem podpisu akceptuję ustalenia zawarte w punktach 1 – 3. * 

*W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest osoba małoletnia, powyższe zgody udzielane są w jej imieniu 
przez jej opiekuna prawnego. 

………………………                                                                                                                        ………………………
 (miejscowość i data)                                                                                                                                     (podpis)           

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dot. I Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Pętla Czasu”

Na podstawie 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  (ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych),
Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 administratorem  pozyskiwanych  danych  osobowych  jest  Miejski  Ośrodek  Kultury  
w Dębicy,  adres  siedziby:  ul.  Sportowa 28,  39-200 Dębica,  tel.  14 6809360,  e-mail:  mok@mokdebica.pl  ,  
posiadający numer REGON:  001056570 i  NIP:  8721007597,  zwane dalej  Administratorem; Administrator
prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych można się kontaktować z Administratorem. 

 w  sprawach  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych  możliwy  jest  kontakt  z  inspektorem ochrony  danych
osobowych, e-mail:   iodo@mokdebica.pl ;

 Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do prawidłowej
realizacji Konkursu

 Zgodnie z art.  8 ust.  1 RODO przetwarzanie danych osobowych dziecka, które nie ukończyło 16 lat, jest
możliwe  wyłącznie  w  przypadkach,  gdy  zgodę  wyraziła  lub  zaaprobowała  ją  osoba  sprawująca  władzę
rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody;

 Kategorie wymaganych danych osobowych:
- imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, wizerunek,
-w  przypadku  dzieci  poniżej  16  roku  życia  danymi  uzupełniającymi  będą:  imiona  
i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów), adres i numer telefonu rodziców (prawnych opiekunów);

 Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  ma  charakter  dobrowolny,  
lecz konsekwencją braku zgody będzie odmowa udziału w Konkursie, który wymaga podania powyższych
danych;

 odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych
osobowych na podstawie przepisów prawa;

 mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na
zasadach określanych w rozdziale III RODO;

 mają  Państwo  również  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  który  będzie  mógł  być
zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO; 

 jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo
wnieść skargę do organu nadzorczego,  którym w Polsce jest  Prezes  Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
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