Załącznik do regulaminu 
konkursu na najciekawszą stylizację grupy mieszkańców Krosna w ramach 
imprezy pn. „Wjazd Jego Królewskiej Mości, Jana Kazimierza, do Krosna”
Karta zgłoszenia
do konkursu na najciekawszą stylizację grupy mieszkańców Krosna w ramach imprezy pn. „Jego Królewskiej Mości Jana Kazimierza wjazd do Krosna”

Nazwa grupy

Nazwa stowarzyszenia, jednostki 

Ilość osób pełnoletnich  w  drużynie 

Ilość osób niepełnoletnich 

Nazwa daru 

Dane kontaktowe do kapitana drużyny 
imię i nazwisko 

Dane kontaktowe do kapitana drużyny 
numer telefonu 

Nazwa zadania, na które zostaną przekazane środki pochodzące z ewentualnej nagrody

Krótki opis zadania 


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Miasto Krosno i Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem konkursu i wydarzeń podczas imprezy „Jego Królewskiej Mości Jana Kazimierza wjazd do Krosna” zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas konkursu i wydarzeń podczas imprezy „Jego Królewskiej Mości Jana Kazimierza wjazd do Krosna” bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w tym na wykorzystanie zdjęć i nagrań z moim wizerunkiem w materiałach promocyjnych i dowolne ich umieszczanie na wszystkich polach eksploatacji.






Oświadczenie członka grupy konkursowej 
(dla każdego członka pełnoletniego obowiązkowe jest to oświadczenie) 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania 

Nazwa grupy 


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Miasto Krosno i Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem konkursu i wydarzeń podczas imprezy „Jego Królewskiej Mości Jana Kazimierza wjazd do Krosna” zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas konkursu i wydarzeń podczas imprezy „Jego Królewskiej Mości Jana Kazimierza wjazd do Krosna” bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w tym na  wykorzystanie zdjęć i nagrań z moim wizerunkiem w materiałach promocyjnych i dowolne ich umieszczanie na wszystkich polach eksploatacji.

Data 

Czytelny podpis 

























ZGODA NA UDZIAŁ
w konkursie na najciekawszą stylizację 
grupy mieszkańców Krosna w ramach imprezy 
pn. „Jego Królewskiej Mości Jana Kazimierza wjazd do Krosna”

(należy wypełnić dla wszystkich uczestników nieletnich) 

Imię i nazwisko
członka grupy 

Adres zamieszkania

Nazwa grupy 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej podopiecznej w konkursie na najciekawszą stylizację grupy mieszkańców Krosna w ramach imprezy pn. „Jego Królewskiej Mości Jana Kazimierza wjazd do Krosna”, w dniu 29 lipca 2017 roku.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej podopiecznej przez Gminę Miasto Krosno i  Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie w zakresie związanym z organizacją i  przeprowadzeniem konkursu i wydarzeń podczas imprezy „Jego Królewskiej Mości Jana Kazimierza wjazd do Krosna” zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas konkursu i wydarzeń podczas imprezy „Jego Królewskiej Mości Jana Kazimierza wjazd do Krosna” bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w tym na wykorzystanie zdjęć i nagrań z  moim wizerunkiem w materiałach promocyjnych i dowolne ich umieszczanie na wszystkich polach eksploatacji.

Imię i nazwisko prawnego opiekuna nieletniego członka zespołu 

Data  

Czytelny podpis 













