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KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA  
 

Konkurs fotograficzny pn.  „Przyroda łódzkiego -  LUBIĘ TO” organizowany 

w ramach projektu „Poznajemy przyrodę województwa łódzkiego - edukacja ekologiczna 

mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego” 
 

 

I.    PRZEDMIOT KONKURSU  

Konkurs fotograficzny pn.  „Przyroda łódzkiego -  LUBIĘ TO” organizowany jest w ramach projektu „Poznajemy przyrodę 

województwa łódzkiego - edukacja ekologiczna mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego”, który to 

projekt jest dofinansowany ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Łodzi. 

 

Wypełnioną kompletnie Kartę zgłoszeniową Uczestnika oraz przedmiot prace (fotografie) należy przesłać na adres e-mail 

Stowarzyszenia „21” - kontakt@stowarzyszenie21.pl, zgodnie z zasadami opisanymi w § 6 Regulaminu konkursu. 

 

II.   DANE UCZESTNIKA 
 

Imię i nazwisko Uczestnika konkursu (oraz prawnego opiekuna jeżeli dotyczy) 

 
 

Data urodzenia Uczestnika w formacie DD-MM-RRRR (oraz prawnego opiekuna jeżeli dotyczy) 

 
 

Adres zamieszkania Uczestnika (oraz prawnego opiekuna jeżeli dotyczy) 

 
 

Numer PESEL Uczestnika (oraz prawnego opiekuna jeżeli dotyczy) 

 
 

Adres poczty elektronicznej (e-mail) Uczestnika (oraz prawnego opiekuna jeżeli dotyczy) 

 
 

Telefon kontaktowy Uczestnika (oraz prawnego opiekuna jeżeli dotyczy) 

 

 

Zgłaszam udział w ww. konkursie oraz oświadczam, że zapoznałem się z zasadami konkursu opisanymi w niniejszej Karcie 

zgłoszeniowej uczestnika oraz  Regulaminie konkursu (w szczególności z § 6), rozumiem te zasady oraz akceptuję je. 

 

III.   DANE OSOBOWE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej zakresie (pkt II niniejszej Karty zgłoszeniowej 

uczestnika) przez Stowarzyszenie „21” z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Całej 13 w celach organizacji  

i przeprowadzenia konkursu, realizacji projektu oraz późniejszych celach informacyjnych i marketingowych. Wyrażam również 

zgodę, aby moje ww. dane osobowe były przekazywane podmiotom trzecim w celach realizacji ww. konkursu i projektu oraz  

w późniejszych celach informacyjnych i marketingowych. Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo do zmiany lub usunięcia 

swoich danych osobowych, nie wcześniej jednak niż nastąpi ostateczne rozliczenie i zakończenie projektu. Wcześniejsze 

cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza dobrowolną rezygnację Uczestnika z udziału w konkursie. 

Uczestnik wyraża ponadto zgodę na dokumentowanie jego uczestnictwa w konkursie i projekcie z wykorzystaniem urządzeń 

multimedialnych (np. poprzez robienie zdjęć) oraz i ich późniejszą publikację na stronie internetowej Stowarzyszenia „21” pod 

adresem www.stowarzyszenie21.pl oraz na portalach społecznościowych. Dotyczy to również publikacji  

Uczestnik wyraża ponadto jednorazową zgodę na publikację jego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania na stronie 

internetowej Stowarzyszenia „21” pod adresem www.stowarzyszenie21.pl oraz na portalach społecznościowych. Dotyczy to  

w szczególności Uczestników, którzy zostaną wyróżnienia w ramach niniejszego konkursu.   
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IV.   INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „21”, zwane w niniejszym formularzu, Organizatorem.  

2. Rejestracji podlegają jedynie kompletnie wypełnione Karty zgłoszeniowe (wypełnione wszystkie wymagane pola formularza 

z podpisem Uczestnika wraz z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych). 

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad i reguł konkursu i projektu ustanowionych przez Organizatora 

konkursu oraz osoby i podmioty trzecie, które będą działały w imieniu Organizatora. 

4. Przesyłane prace, będące przedmiotem konkursu, nie będą zwracane Uczestnikom i zostaną zniszczone. 

5. Wszelkie informacje związane z konkursem oraz projektem oraz ich aktualizacje będą zamieszczane na stronie internetowej 

Stowarzyszenia „21” pod adresem: www.stowarzyszenie21.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………..………………….…………… 

Data i miejscowość 

……………………………………………………..………………….…………… 

Czytelny podpis Uczestnika 

oraz prawnego opiekuna jeżeli dotyczy 
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