KARTA ZGŁOSZENIA
wypełnioną kartę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie do dn. 9 grudnia 2021r.

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA UCZESTNIKA:

……………………………………………………………
ADRES ZAMIESZKANIA:

……………………………………………………………
NUMER TELEFONU / EMAIL:

……………………………………………………………
Nazwa zgłoszonej potrawy:

……………………………………………………………
……………………………………………………
KATEGORIA: (Należy zaznaczyć X tylko jedną kategorię)
Wypiek cukierniczy
Potrawy mączne
Potrawy rybne

PRZEPIS WYKONANIA POTRAWY:

CZAS WYKONANIA POTRAWY:
SZACUNKOWA ILOŚĆ PORCJI:

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:


Wszystkie dane zawarte w niniejszej deklaracji są prawdziwe, zgodne z moją wiedzą i są przekazane w dobrej
wierze.



jestem autorem/ką przepisu, który zgłaszam do udziału w Konkursie.



Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie nadesłanego przepisu, zdjęć potrawy ORAZ MOJEGO
WIZERUNKU przez Gminę Będzino ORAZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE w dowolnym czasie
i formie, w tym do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy, do zamieszczenia ich w Internecie oraz
w materiałach promocyjnych gminy.



Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu pn. „Regulamin konkursu kulinarne dziedzictwo
w potrawach wigilijnych”, który zrozumiałem/am i w pełni akceptuję. Oświadczam również, że spełniam
i akceptuję wszystkie wymagania formalne określone w tym regulaminie.



Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GMINNY OŚRODEK KULTURY
w BĘDZINIE reprezentowany przez DYREKTOR Natalię Jastrzębską z siedzibą w Będzinie 21, 76-037
Będzino na potrzeby udziału w konkursie. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych



osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 138,723). Dane podaję dobrowolnie.
Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że administratorem danych przetwarzającym moje dane
osobowe jest GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE reprezentowany przez DYREKTOR Natalię
Jastrzębską z siedzibą w Będzinie 21, a w szczególności o wynikającym z art. 32-35 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 138,723) 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.

Podpis UCZESTNIKA
……………………………………………………………………………………..…..

