NR ZGŁOSZENIA

Wypełnia organizator

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU

NIE TYLKO BAZYLISZEK
WSPÓŁCZESNE INTERPRETACJE LEGEND WARSZAWSKICH W MINIATURZE
Podpisaną kartę zgłoszenia dołączyć do pracy konkursowej. Każdy z autorów pracy wypełnia osobną kartę zgłoszenia

Tytuł pracy:………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kategoria:………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dane osobowe autora pracy:
a) imię i nazwisko:……………………………………..………………..……………..………b) data urodzenia:………………………………
c) nr telefonu komórkowego:………………………………… d) adres e-mail:……………………..………………………….……………….
e) adres:………………………………………………………………………………………………..……….……….…………..
Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego (należy wypełnić tylko wtedy, gdy autor pracy jest osobą niepełnoletnią):
a) imię i nazwisko:……………………………………..………………..……………..………………………………………………….………..
b) nr telefonu komórkowego:………………………………… c) adres e-mail:……………………..………………………….……………….

Oświadczam, iż ja, niżej podpisany zapoznałem/am się i akceptuję w całości warunki regulaminu konkursu „NIE TYLKO BAZYLISZEK”, którego
organizatorem jest Fundacja Belle Époque.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka lub podopiecznego* przez Fundację Belle
Époque (siedziba: Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2016 r. poz. 922) zgodnie z Regulaminem Konkursu i w celu jego realizacji, a także w celach statystycznych i marketingowych.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych określonych powyżej w przyszłości, przy niezmienionych
celach przetwarzania przez Organizatora lub przez upoważnione przez niego podmioty.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celu otrzymywania newslettera Muzeum
Domków dla Lalek.
Oświadczam, iż dane podaję dobrowolnie i potwierdzam, że zostałem/am poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich
danych osobowych oraz prawie do ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej pracy konkursowej oraz, w przypadku uczestnictwa w rozdaniu nagród, na wykorzystanie mojego
wizerunku/wizerunku mojego dziecka lub podopiecznego* w celu zamieszczenia relacji w materiałach drukowanych, w mediach, na stronie
internetowej Muzeum Domków dla Lalek oraz w mediach społecznościowych.
Informacje dodatkowe, które chce przekazać organizatorom
(np. kilka słów o autorach, pracy, inspiracjach)

Miejscowość, data, czytelny podpis: ……………………………………

…………………………………………………………………
* Niepotrzebne skreślić

Należy wyciąć i przykleić na odwrocie podstawy pracy

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

KARTA ZGŁOSZENIA PRACY
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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