
 

 

Deklaracja uczestnictwa w konkursie plastycznym 
„Kresy pędzlem malowane…” 

   

Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo    

Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………………………………….……….………………………….….....   

Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………………….…………..………………………  

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………………..……………….…………. 

Adres email: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Dane opiekuna w przypadku nieletnich uczestników …………………………………………………………………………………………….. 

Tytuł pracy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

w Konkursie organizowanym przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku prowadzonym 

przez Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu „Fontis et Futura” we współpracy z Podlaskim Oddziałem Stowarzyszenia 

„Wspólnota Polska”. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej 

Polskiej w ramach konkursu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019 – 2021 oraz Miasto Białystok. 

      
Jednocześnie oświadczam, że:   

   

1) W przypadku uczestnika niepełnoletniego wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w w/w Konkursie;   

2) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie podanych danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku 

dla celów związanych z realizacją i popularyzacją konkursu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.); 

3) zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informacja Administratora dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych 

znajduje się na stronie RODM Białystok pod adresem: www.rodm-bialystok.pl 

4) wyrażam zgodę na nieodpłatne i bez żadnych warunków w tym zakresie wykonywanie przez Organizatora Konkursu 

zależnego prawa autorskiego do prac plastycznych w ramach realizacji Konkursu, a w szczególności do przerabiania 

i adaptowania całości prac lub ich fragmentów, wielokrotnego publikowania. Organizator Konkursu ma prawo 

do zamieszczania pracy w całości lub dowolnych fragmentach, w zbiorowych publikacjach w formie druku, 

na nośnikach cyfrowych oraz na stronach internetowych  Organizatora Konkursu;   

5) wyrażam zgodę na umieszczanie prac we wszelkiego rodzaju wydawnictwach, folderach i innego rodzaju materiałach 

reklamowych i marketingowych Organizatora Konkursu publikowanych w formie druku, jak i na wszelkich innych 

nośnikach informacji a także na stronach internetowych Organizatora Konkursu;   

 
 

  ………………………………………………… 
miejscowość, data, czytelny podpis uczestnika / opiekuna 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku 

ul. Kilińskiego 13, 15-089 Białystok, tel. 85 874 23 02, www.rodm-bialystok.pl 


