
Załącznik nr 1 do Regulaminu   
XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki „ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ” 

 

 

na XXVII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. ks. Jerzego Popiełuszki „ZŁO DOBREM 
ZWYCIĘŻAJ” 

 

Imię i nazwisko uczestnika  

Dane kontaktowe (adres zamieszkania/nr 
telefonu/e-mail) 

 

Szkoła, o której uczestnik uczęszcza (jeśli dotyczy)  

Imię i nazwisko osoby przygotowującej (jeśli 
dotyczy) 

 

Uwaga:  podanie imienia i nazwiska oraz wskazanych przez uczestnika danych kontaktowych jest niezbędne,     

                aby wziąć udział w Konkursie, podanie pozostałych danych jest dowolne 

   

*: 

❑  Turniej Recytatorski ❑  Turniej Poezji Śpiewanej 

❑  Turniej „Teatr Jednego Aktora” 
 

Tytuł 
utworu:..................................................................................................……………………………………………………  

Autor:..................................................................................................………………………………………………………  

Muzyka:......................…....………………….   Rodzaj akompaniamentu:................................................…………  

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 
TA
K* 

NIE
* 

 

❑ ❑ wyrażam zgodę na udział / udział mojego dziecka (w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba 
niepełnoletnia) 
w XXVII Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim im. ks. Jerzego Popiełuszki „ZŁO DOBREM 
ZWYCIĘŻAJ” (zwanym dalej Konkursem) na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, z którym 
zapoznałem/-am się i akceptuję jego treść  

❑ ❑ 
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Dom Kultury w Radomsku, Miasto Radomsko Starostwo 
Powiatowe w Radomsku oraz Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” – organizatorów 
XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki „ZŁO DOBREM 
ZWYCIĘŻAJ” (zwanego Konkursem) moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka (w 
przypadku uczestnika niepełnoletniego) w postaci imienia i nazwiska oraz szkoły, do której uczęszcza (jeśli 
dotyczy), poprzez podawanie ich do publicznej wiadomości w informacjach o Konkursie oraz jego 
uczestnikach, w materiałach informacyjnych i reklamowych, w mediach tradycyjnych, na stronach 
internetowych Organizatorów Konkursu (http://www.mdkradomsko.pl, http://www.radomsko.pl, 
http://www.solidarnosc.lodz.pl) oraz profilach Organizatorów Konkursu w mediach społecznościowych 
(Facebook), a także w prasie, radiu i telewizji, w celu upowszechniania informacji na temat Konkursu oraz 
promowania jego uczestników  

❑ ❑ 
zezwalam na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Organizatorów 
Konkursu mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka (w przypadku uczestnika niepełnoletniego) 
w materiałach fotograficznych wykonanych podczas Konkursu i w trakcie wręczania nagród, w tym na 
rozpowszechnianie w materiałach informacyjnych i reklamowych, na stronach internetowych 
Organizatorów Konkursu oraz profilach Organizatorów Konkursu w mediach społecznościowych 
(Facebook), a także w prasie, radiu i telewizji, w celu upowszechniania informacji na temat Konkursu oraz 
promowania jego uczestników  

* postaw znak X we właściwej kratce 



Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przetwarzaniu moich danych osobowych / 
danych osobowych mojego dziecka (w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia), w tym o 
przysługujących mi prawach, m.in. o prawie do cofnięcia udzielonej wyrażonych zgód w dowolnym 
momencie, w postaci zamieszczonej w treści regulaminu Konkursu informacji o przetwarzaniu danych 
osobowych.  

Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie, a podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. 
 
 
 
 

 

………………….…………………………………….. 
              miejscowość, data  

……………..………………………………………….……………………………………... 
czytelny podpis uczestnika Konkursu lub jego opiekuna prawnego  

(w przypadku uczestnika niepełnoletniego) 

 

 


