
Załącznik do Regulaminu Konkursu na pocztówkę 

z okazji 50-lecia powstania Gminy Borki 

 

Formularz zgłoszeniowy 

(uczestnik niepełnoletni) 

Imię i nazwisko Autora/Autorki pracy 

 

 

Wiek 

 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

 

 

Adres e-mail rodzica/opiekuna 

 

 

Numer telefonu rodzica/opiekuna 

 

 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

………………………………………………………………………………………………….., 

(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika/niepełnoletniej uczestniczki konkursu) 

którego jestem prawnym opiekunem, w Konkursie na pocztówkę z okazji 50-lecia powstania 

Gminy Borki. 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu, organizowanego przez 

Urząd Gminy Borki ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki i akceptuję wszystkie jego 

postanowienia. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych 

mojego dziecka (imienia i nazwiska, wieku) dla celów związanych z przeprowadzeniem, 

promowaniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu; w 

szczególności w sytuacji gdy moje dziecko otrzyma nagrodę, wyrażam zgodę na ogłoszenie i 

opublikowanie imienia i nazwiska i wieku, przez Organizatora na stronach internetowych 

Organizatora, Facebooku i Instagramie. 

3. Oświadczam, że moje dziecko jest jedynym i wyłącznym autorem nadesłanej pracy 

konkursowej oraz że utwór ten jest wolny od wad prawnych, w szczególności nie narusza 

praw innych osób, oraz zobowiązuję się zwolnić Organizatora z ewentualnych roszczeń 

wynikających ze stwierdzenia wad prawnych lub naruszenia praw innych osób, a 

wysuwanych przeciw Organizatorowi przez jakiekolwiek podmioty, poprzez ich 

zaspokojenie. 



4. Udzielam Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie  

nadesłanej pracy (w całości lub fragmentach) bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych 

na polach eksploatacji wskazanych w Regulaminie Konkursu. 

5. Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z treścią Klauzuli informacyjnej przetwarzania 

danych dostępnej na stronie internetowej: https://www.gminaborki.pl/informacja-o-

przetwarzaniu-danych-osobowych-uzytkownikow-serwisu-borkiradzynskie-pl/.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu przez administratora danych osobowych – Urząd Gminy w 

Borkach ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).  

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 

……………………………………………….. 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna) 


