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Dyrektora Domu Kultury w Łapach
z dnia 10.10.2022 r.

KARTA ZGŁosZENlA UCZESTNIKA
IX TURNIEJU RECYTATORSKIEGO 'WIEW SITOWIA"

Imię Nazwisko (uczestnik) :

Kategoria

Imię Nazwisko (rodzic/opiekun prawny

Kontakt e-mail, telefon

MiejscowoŚć

Zglaszany repertuar:_

Forma utworu literackiego;

J a, niże1 podpisany/a, oświadczam, że :

wyraŻam zgodę na udział mojego dziecka w IX Turnieju recytatorskim ,,Wiew Sitowia'' organizowanym przez Dom

Kultury w Łapach w terminie 25.1I.2O2Ż r., w Domu Kultury w Łapach. odpowiadam zabezpieczeństwo mojego

dziecka w drodzę do miejsca oraz z miejsca konkursu. Biorę na siebie odpowiedzialność finansową za szkody

wyrządzone przezmoje dziecko w mięniu organizatorów oraz osób trzecich, zapoznałem się i akceptuję Regulamin
IX Turnieju recytatorskiego ,,Wiew Sitowia".

Ponadto..wyraŻam zgodę na
Ia, niŻej podpisany/a oświadczam, Żę Wrażam zęzwo|enie na wykorzystanię wizerunku dziecka, którego jestem

rodzicem/opiekunem prawnymprzez Dom Kultury w Łapach. Niniejsze zezwolenię doĘczące wizerunku utrwalonego

w postaci zdjęć i filmów z IX Turnieju recytatorskiego ,,Wiew Sitowia'' organizowanego przęz Dom Kultury w

Łapach: jest nieodpłatne, nie jest ograniczons ilościowo' czasowo ani terytorialnie; obejmuje wszelkie formy

publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium, w Ęm do umięszczania wizęrunku na stronach internetowych DK
Łapy oraz na portalach społecznoŚciowych, na których DK Łapy posiada konto, w celu promocji IX Turnieju

recytatorskiego ,,Wiew Sitowia'' organizowanęgo przez Dom Kultury w Łapach. Wizęrunek moze być uzyty do

róŻnego rodzaju form ęlektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania ikompozycji' bez obowiązku akceptacji

produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych zanieetyczne.

organizator ponadto informuje, że: Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Domu Kultury w Łapach, ul.

Główna 8, l8-l00 Łapy, NIP: 966-05-73-936, tel. 85 7|5 23 00, sekretariat@dklapy.pl, hĘs://dklapy.pl/. Pani/Pana

danę osobowe będą przetwarzanęw celu uczestnictwa w IX Turnieju recytatorskim,,Wiew Sitowia''. Podstawą prawną

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Kontakt z lnspektorem Ochrony Danych:

iod@dklapy.pl , Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajdują się w

ZałącznikuNr. 3 IX Turnieju recytatorskiego ,,Wiew Sitowia'', organizowanęgo przez Dom Kultury w Łapach, oraz u

Administratora.

(Data i czytelny podpis uczestnika
r o dz ic a/- ów/ o p i ekuna/ - ów p r aw ne go/-y c h)
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