
  

Konkurs na najpiękniej udekorowane pierniczki świąteczne  

Karta zgłoszenia  

  

• …………………………………………………. zgłasza swój  udział  w  konkursie  na   
(imię, nazwisko)  

najpiękniej udekorowane pierniczki świąteczne. 

……………………………………………………………………………………………………………………………(adres, 

telefon)  

• Organizatora proszę o przygotowanie: 

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

• Zapoznałam/em się z niżej opisanymi kryteriami konkursu i potwierdzam niniejszym ich 

akceptację.  

  

Kryteria konkursu:  

• Zgłoszenia uczestników konkursu będą przyjmowane do 11.12.2019 r.  

• Konkurs odbędzie się 15.12.2019 roku o godzinie 16:00 na w Sali Peterswaldskiej na 

Zamku w Toszku.  

• W konkursie mogą startować dzieci  z terenu Gminy Toszek w wieku do lat 10.  

• Ocenie jury będzie podlegał:  sposób udekorowania pierniczków.  

• Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.  

• Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Toszek – Nasza Gmina oraz Centrum Kultury 

„Zamek w Toszku”.  

• Zgłoszenie należy dostarczyć do Centrum Kultury „Zamek w Toszku” ul. Zamkowa 10, 44- 

180 Toszek lub drogą elektroniczną na adres e-mail: marketing@zamektoszek.eu  

8. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie wizerunku oraz jego publikację w zakresie konkursu.  

  

  

  

………………………………………..  



(podpis)  

  

  

  

Klauzula informacyjna  

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 - RODO) - "Rozporządzenie", informuję, że:  

  

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kultury „Zamek w Toszku” 

z siedzibą: ul. Zamkowa 10, 44-180 Toszek, tel/fax. 32 233 44 93;  

• Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-

mail: iod@cuw-toszek.pl;  

• Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a 

także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania;  

• Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy 

Rozporządzenia;  

• Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji Konkursu;  

• Dane zwycięzców konkursu będą przetwarzane przez okres publikacji zwycięskich prac.  

  

……………………………………………………  

(podpis)  

  


