
s 

karta zgłoszeniowa 
Konkursu „TWÓJ POMYSŁ NA LOGO GMINY BĘDZINO” 

Rodzaj uczestnika 

Pojedyncza osoba lub grupa –  

zaznaczyć X właściwe 

Nazwa uczestnika 

Imię i nazwisko lub nazwa grupy  

Miejscowość 

Miejsce zamieszkania lub siedziba grupy 

Numer telefonu 

Do poinformowania o wynikach konkursu  

Uzasadnienie pracy 

Prosimy w kilku zdaniach opisać w jaki 

sposób praca - logotyp nawiązuje do herbu 

gminy Będzino, jej walorów, zasobów oraz 

charakteru prowadzonej przez nią 

działalności 

 

 

• Regulamin konkursu dostępny na www.bedzino.pl oraz w siedzibie organizatora . 

• Prosimy pamiętać o podpisaniu prac konkursowych na odwrocie!  

……………………………………………… 
Podpis opiekuna prawnego uczestnika lub opiekuna grupy  

Pojedyncza osoba 

 

Grupa 

 

Oświadczenia: 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w Konkursie „TWÓJ POMYSŁ NA LOGO GMINY BĘDZINO”, zwanym dalej 

Konkursem; 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zgłoszonej pracy przez Gminę Będzino z siedzibą w Będzinie 19, 76-037 Będzino zwaną 

dalej Gminą w dowolnym czasie i formie, w tym do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy, do zamieszczenia ich w Internecie oraz w 

materiałach promocyjnych Gminy; 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Gminę całości autorskich praw majątkowych do projektu graficznego logo w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.); 

 Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów w prasie, mediach społecznościowych, stronach internetowych Gminy oraz innych materiałach 

promocyjnych zawierających wizerunek mojego dziecka/podopiecznego zarejestrowanych tylko i wyłącznie na potrzeby promocji i realizacji 

Konkursu; 

 Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego przez Gminę reprezentowaną przez Wójta 

Gminy Będzino na potrzeby udziału w konkursie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 

922). Dane podaję dobrowolnie; 

 Oświadczam, że zostałem/am poinformowany o tym, że administratorem danych przetwarzającym dane osobowe mojego 

dziecka/podopiecznego jest Gmina Będzino reprezentowana przez Wójta Gminy Będzino, a w szczególności o wynikającym z art. 32-35 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przysługującym mi prawie dostępu do treści danych osobowych i ich 

poprawiania, uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia pisemnego umotywowanego 

żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych; 

 Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Konkursu, który 

zrozumiałem/am i w pełni akceptuję. 

 

 


