
 
 Formularz zgłoszeniowy do konkursu organizowanego przez Świętokrzyski Park Narodowy 

 
Proszę wypełnić drukowanymi literami 

 
Imię i Nazwisko:............................................................................................................................................................................................................................  
 
Szkoła (nazwa) i klasa:.............................................................................................................................................................................................................. 
 

Imię i nazwisko nauczyciela:.................................................................................................................................................................................................. 

(opiekuna, zgłaszającego na konkurs) 

 
Nazwa konkursu:......................................................................................................................................................................................................................... 

 
Dla rodziców lub opiekunów 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział.............................................................................................................................................................. 
                                                                                                                                                                                                        imię i nazwisko dziecka 

w konkursie, organizowanym przez Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie  
i akceptuję warunki regulaminu konkursu dostępnego na stronie internetowej ŚPN - www.swietokrzyskipn.org.pl 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), a także rejestrowanie jego pracy konkursowej i wizerunku  
w trakcie trwania konkursu organizowanego przez Świętokrzyski Park Narodowy, jak również podczas wręczania nagród, oraz wykorzystanie 
tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej Parku, portalu społecznościowym, w kronice Parku w celu informacji  
i promocji firmy. 
Podstawa prawna: 
1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2016 r. poz. 922);  
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 666). 

 
  
..........................................................................................................                                        ............................................................................................................... 
                                         (Miejscowość, data)                                                                                                                  (podpis rodzica lub opiekuna osoby nieletniej) 
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