
                   
                
 
 
 
 
 
 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu pn. „Na Szlaku 
Ziemi Łukowskiej – rozgrywki z użyciem gry planszowej” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Uczestnika II etapu Konkursu pn. „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej – rozgrywki 
z użyciem gry planszowej” 

 
Konkurs jest finansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  

Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania  
19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji 

 

Termin:  do  12 grudnia 2019 r. 

Miejsce: siedziba LGD „RAZEM”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków 
 

1. DANE UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Kategoria wiekowa:    do 14 lat                 powyżej 14 lat 
 

Imię i nazwisko: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Nr telefonu: (pełnoletniego Uczestnika/Opiekuna prawnego niepełnoletniego Uczestnika) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail: (pełnoletniego Uczestnika/Opiekuna prawnego niepełnoletniego Uczestnika) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dane reprezentowanej placówki: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

2. OŚWIADCZENIE / ZGODA 

 

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego 
uczestnika konkursu II etapu Konkursu „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej – rozgrywki z użyciem gry 
planszowej” 
 

Działając w imieniu……………………………………………………………………………………………………………………… 
                     (imię i nazwisko pełnoletniego uczestnika/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika) 

 
 



                   
                
 
 
 
 
 
 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

 

 
Swoim/ jako jego rodzic/opiekun prawny niniejszym wyrażam zgodę na udział w Konkursie „Na 
Szlaku Ziemi Łukowskiej – rozgrywki z użyciem gry planszowej” oraz na przetwarzanie danych 
osobowych Uczestnika na potrzeby organizacji tego Konkursu, wyłonienia jego Zwycięzców oraz 
upowszechnienia przez Organizatora informacji na temat Konkursu. 
 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu oraz zawartą w nim 
Klauzulą informacyjna będącą realizacją obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO 
dotyczącą przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu.  
 
Ponadto:  

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku 
mojego lub mojego dziecka/podopiecznego utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich 
nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Organizatora Konkursu 
„Na Szlaku Ziemi Łukowskiej – rozgrywki z użyciem gry planszowej” LGD „RAZEM KU LEPSZEJ 
PRZYSZŁOŚCI” z siedzibą w Łukowie, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, na potrzeby Konkursu.  

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona czasowo, ilościowo, ani terytorialnie.  
3. Na potrzeby Konkursu wizerunek mój lub mojego dziecka/podopiecznego może być użyty 

do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także 
zestawiony z wizerunkami innych osób zwłaszcza z innymi uczestnikami Konkursu, może być 
cięty, montowany, modyfikowany, dodawany do innych materiałów powstających na 
potrzeby Konkursu oraz wykorzystany w celach informacyjnych.  

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnienie 
w Internecie, na stronach internetowych Organizatora, na portalach społecznościowych 
Organizatora, jak również zamieszczany w materiałach promocyjnych i informacyjnych. 
Ponadto wskazuję, iż wizerunek mojego dziecka/podopiecznego nie może być użyty 
w formie lub publikacji dla niego obraźliwej lub naruszać w inny sposób jego dóbr 
osobistych. 

 
 
 
…………………………………………………………………………… 
(czytelny podpis Uczestnika  
lub jego rodzica/opiekuna prawnego)  
 
 

…………………………………………………………………………… 
(Data, miejscowość)  

 
 

 


