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Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

FOTOGRAFICZNEGO 

pn. „Bioróżnorodność Gminy Krapkowice w obiektywie, 

cztery pory roku” 

organizowanego w ramach projektu pn.: 

 „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, 

Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” (nr decyzji RPOP.05.01.00-16-0001/17) 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata  

2014-2020, Oś priorytetowa 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej. 

 

• Dane uczestnika konkursu 

 

1. Imię i nazwisko………………………………………………………………………..... 

 

2. Adres…………………………………………………………………………………..... 

 

3. Numer telefonu………………………………………………………………………..... 

 

4. Adres e-mail……………………………………………………………………………. 

 

• Kategoria wiekowa, tytuł fotografii i krótki opis  (miejsca wykonania) 

 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

 

• Oświadczam, że: 
 

a) zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu fotograficznego pn.: „Bioróżnorodność Gminy 

Krapkowice  w obiektywie, cztery pory roku” i wyrażam zgodę na warunki w nim zawarte; 

b) oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem przesłanych  prac konkursowych oraz że prace  

te nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich;  

 

 

..…………………………………. 
                                                                                                 (miejscowość, data,  podpis) 
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• Wyrażam zgodę na: 
 

a) przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Konkursu fotograficznego pn.: „Bioróżnorodność Gminy 

Krapkowice  w obiektywie, cztery pory roku” – do celów związanych z przeprowadzeniem tego konkursu, zgodnie  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) 

b) nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu autorskich praw majątkowych do przesłanych prac konkursowych na 

następujących polach eksploatacji: korzystanie, rozporządzanie, przetwarzanie, utrwalanie w dowolnej formie, 

drukowanie oraz rozpowszechnianie przez Organizatora konkursu w ramach prowadzonych działań promocyjnych,  

w tym publikowanie na stronie internetowej Organizatora oraz w materiałach informacyjno‐promocyjnych Organizatora, 

a także wykorzystywanie w celu publicznej prezentacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

 

 

 
….………………………………. 

(miejscowość, data, podpis)  

 

 

 

 

ZGODA RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA DZIECKA                                            
(wypełnić w przypadku uczestników niepełnoletnich) 

 

 
 

.......................................................... 

 
(imię i nazwisko rodzica /prawnego opiekuna dziecka) 

 

 .......................................................... 
 (adres)  
 

………………………………………. 
nr telefonu kontaktowego 

 

 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ……………………………    

w Konkursie fotograficznym pn.: „Bioróżnorodność Gminy Krapkowice  w obiektywie, 

cztery pory roku”  na zasadach określonych w Regulaminie konkursu. 

 

 

……………………………. 

(miejscowość, data, podpis) 

 


