
ZGŁOSZENIE 
KONKURS   KOLĘD  I  PASTORAŁEK 

„Hej kolęda, kolęda” 
 
Imię i nazwisko uczestnika:  
 
................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................... 
 
Grupa wiekowa: ............../wpisać odpowiednio „A”, „B”, „C”, „D”, „E” lub „F”/ 
 
Tytuły prezentowanych utworów:  
 
1. ......................................................................................................... 
 
2. ......................................................................................................... 
 
Zgłaszający:  
 
.............................................................................................................. 
 
..............................................................................................................    
/nazwa placówki oraz osoba odpowiedzialna za przygotowanie/ 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele 

związane z konkursem zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz.883 z 

późn. zm.). Dane osobowe podaję dobrowolnie. Jestem świadom/a, iż przysługuje mi prawo do ich wglądu, poprawiania, uzupełniania 

oraz usuwania. Wyrażam zgodę na utrwalanie foto i wideo oraz publikację mojego wizerunku w materiałach prasowych, promocyjnych i  

reklamowych przygotowywanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie. 

 

……………………………….. ……………………………………. 
                            /Miejscowość/                   /Data i podpis rodzica lub opiekuna/ 
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