
                
 
 
 
 

                                                    Lewiczyn, 08.09.2019 r. 
 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
         KONKURS NA NAJŁADNIEJSZE STOISKO  

 
Nazwa wystawiającego stoisko:…………………………………………………………………….…………… ………….……………..… 

Sołectwo: ……………………………………………..……………………………………………..….…………..….…………..….…………..….. 

Gmina:……………………………………….…………………………………………………………… …………..….…………..….…………..…. 

Powierzchnia do zarezerwowania na stoisko/dł. x szer. stoiska: …………….………….………..….............. 
(Stoisko nie powinno przekraczać 3x3 m) 
 
Wymagania techniczne: 
Stoliki i  krzesełka – we własnym zakresie. 

Organizator nie zapewnia energii elektrycznej. 
 

Organizacja/Instytucja – dane kontaktowe 

………………………………………………………………………………………………………………………..….…………..….…………..….………… 

……………………………………………………………………………………………………………..….…………..….…………..….…………………… 

 

Uwagi: ………………………………..……………………………………………………………………………..….…………..….…………..….………. 

………………………………………………………………………………………………………………………..….…………..….…………..….………… 

……………………………………………………………………………………………………………..….…………..….…………..….…………………… 

 
 

…………………………………………. 
pieczątka i podpis osoby delegującej 

 
 
 

Wypełnioną kartę należy dostarczyć lub przesłać 
do Wydziału Organizacyjnego – Biuro Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego 

w Grójcu do dnia 23 sierpnia 2019 r. 
 
 



                
 
 
 
 

                                                    Lewiczyn, 08.09.2019 r. 
 

 

 

 

ZGODNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w 
konkursie na Najładniejsze Stoisko regionalną organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Grójcu zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 
119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

…………………………………………... 

(data, podpis) 

 
ZGODNA NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 

 
W związku z uczestnictwem w KONKURSIE NA NAJŁADNIEJSZE STOISKO wyrażam zgodę na rozpowszechnianie 
mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* w (literą X zaznaczyć właściwe): 
□ audycjach telewizyjnych,  
□ audycjach radiowych,  
□ publikacjach na stronie internetowej,  
□ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych  
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl kształcenia.  
* niewłaściwe skreślić 

 

…………………………………………... 

(data, podpis) 

 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu na najładniejsze stoisko oraz ze 
wszystkimi klauzulami zawartymi w treści regulaminu. 
 

 

…………………………………………... 

(data, podpis) 


