
KARTA UCZESTNIKA 

Imię i nazwisko autora: _______________________________________________________

wiek: ________________________

e-mail: _____________________ :☎ ________________________________________________________

Nazwa i adres placówki: ______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Imię i nazwisko opiekuna artystycznego:_______________________________________

kontakt :☎  ______________________

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie niezbędnym do realizacji

zadań. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku syna lub córki w działalności promocyjnej KONKURSU 

zgodnie z ustawą Dz. U. nr 133 z 1997 r. Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach.

Dom Kultury 18-100 Łapy, ul. Nowy Rynek 15, NIP 966-05-73-936,  857152300,  plastyka☎ ✉ @dklapy.pl, http://dkLapy.pl

KARTA UCZESTNIKA 

Imię i nazwisko autora: _______________________________________________________

wiek: ________________________

e-mail: _____________________ :☎________________________________________________________

Nazwa i adres placówki: ______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Imię i nazwisko opiekuna artystycznego:_______________________________________

kontakt :☎  ______________________

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie niezbędnym do realizacji

zadań. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku syna lub córki w działalności promocyjnej KONKURSU 

zgodnie z ustawą Dz. U. nr 133 z 1997 r. Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach.

Dom Kultury 18-100 Łapy, ul. Nowy Rynek 15, NIP 966-05-73-936,  857152300,  plastyka☎ ✉ @dklapy.pl, http://dkLapy.pl

KARTA UCZESTNIKA 

Imię i nazwisko autora: _______________________________________________________

wiek: ________________________

e-mail: _____________________ :☎ ________________________________________________________

Nazwa i adres placówki: ______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Imię i nazwisko opiekuna artystycznego:_______________________________________

kontakt :☎  ______________________

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie niezbędnym do realizacji

zadań. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku syna lub córki w działalności promocyjnej KONKURSU 

zgodnie z ustawą Dz. U. nr 133 z 1997 r. Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach.

Dom Kultury 18-100 Łapy, ul. Nowy Rynek 15, NIP 966-05-73-936,  857152300,  plastyka☎ ✉ @dklapy.pl, http://dkLapy.pl

KARTA UCZESTNIKA 

Imię i nazwisko autora: _______________________________________________________

wiek: ________________________

e-mail: _____________________ :☎________________________________________________________

Nazwa i adres placówki: ______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Imię i nazwisko opiekuna artystycznego:_______________________________________

kontakt :☎  ______________________

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie niezbędnym do realizacji

zadań. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku syna lub córki w działalności promocyjnej KONKURSU 

zgodnie z ustawą Dz. U. nr 133 z 1997 r. Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach.

Dom Kultury 18-100 Łapy, ul. Nowy Rynek 15, NIP 966-05-73-936,  857152300,  plastyka☎ ✉ @dklapy.pl, http://dkLapy.pl


