
Załącznik 1 do Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej 

XXXVII edycja - Formularz zgłoszeniowy 

 
Karta zgłoszenia  

dla uczestników eliminacji pośrednich oraz finału wojewódzkiego 

 
Prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie karty! 

 

 
Zgłaszam swój udział w:  Turnieju Recytatorskim  

Turnieju Poezji Śpiewanej 
                                               /niepotrzebne skreślić/ 

 
 

1 Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

  

 

 

2 Wiek oraz klasa 
  

3 Miejsce zamieszkania (sama miejscowość) 
  

4 Adres mailowy uczestnika 
  

5 

Instytucja macierzysta (szkoła, placówka 

wychowania pozaszkolnego, dom kultury) - 

(nazwa, dokładny i pełny adres, telefon, email) 
  

6 
Dane kontaktowe nauczyciela, opiekuna lub 

instruktora (nazwisko, email i nr telefonu) 
  

7 

Utwory przygotowane na konkurs (proszę 

podać tytuł, imię i nazwisko autora, rodzaj 

utworu: wiersz, czy fragment prozy, imię i 

nazwisko kompozytora w przypadku poezji 

śpiewanej)  

a) 

b) 

8 
Dla uczestników Turnieju Poezji Śpiewanej 

akompaniament: 

własny (jaki instrument) 

inne osoby (imiona i nazwiska, instrumenty) 

 
 
   

Wyrażam zgodę na: 

□   Przetwarzanie udostępnionych przeze mnie w/w danych osobowych w celu wzięcia 

udziału w  Wojewódzkie Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej organizowanym przez 

Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Przystań” 

w Sopocie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679, tzw. Rozporządzenia RODO. 

 
Ponieważ udział w konkursie jest dobrowolny, brak zgody uniemożliwi udział w wydarzeniu. 

 

 

  



 

 

□ Wyrażam zgodę na publikację przez Organizatorów wizerunku uczestnika konkursu na 

stronach internetowych (www……. i fanpage Facebooka) oraz w materiałach 

marketingowych. 

 

□ Nie wyrażam zgody na publikację przez Organizatorów wizerunku uczestnika konkursu 

na stronach internetowych (www……. i fanpage Facebooka) oraz w materiałach 

marketingowych.  

 

Brak zgody na publikacje wizerunku nie stanowi przeciwwskazań do udziału w konkursie. 
 

  

 

 

……………………………………………………. 
podpis opiekuna prawnego  

małoletniego uczestnika konkursu 

 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), tzw. Rozporządzenia RODO  informujemy, iż:  

 

─ Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest: Ognisko Pracy Pozaszkolnej w 

Starogardzie Gdańskim, Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie oraz Stowarzyszenie Inicjatyw 

Twórczych „Przystań” w Sopocie. 

 

─ W celu skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych należy wysłać wiadomość 

na adres e-mail: rodo@ckusopot.pl  

─ Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia RODO. Dane 

osobowe przetwarzane będą w celu identyfikacji osób biorących udział w wyżej wymienionym 

konkursie.  

─ Odbiorcami danych będą upoważnieni do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa.  

─ Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie 

zgody będzie się wiązało z wycofaniem udziału w w/w. konkursie. Aby wycofać zgodę należy 

powiadomić o tym MDK w Sopocie, wysyłając wiadomość na adres e-mail mdk@sopot.pl  

─ Każda osoba korzystająca z usługi ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto 

także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania sowich danych osobowych. Ponadto każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.  

─ Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie wymaganych danych osobowych wiąże 

się z brakiem możliwości udziału w w/w konkursie.  

 

 


