
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 

 

 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

NA NAZWĘ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWO –SOCJOTERAPEUTYCZNEJ W 

ANDRYCHOWIE 

 

 

Propozycja nazwy Świetlicy: 
 

………………………………………………………………………………………………… 

/Proszę wpisać drukowanymi literami/ 

 

Uzasadnienie nazwy: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko uczestnika………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………… 

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

Rok urodzenia ………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:………………………………… 

Numer telefonu………………………………………………………………….  

 
OŚWIADCZAM, ŻE: 

 

1) wyrażam zgodę na przetwarzania moich oraz dziecka danych osobowych przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Andrychowie jako Organizatora konkursu  z zachowaniem zasad i sposobu ich 

przetwarzania, wykorzystania i ochrony, wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych,                              

w szczególności  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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) na potrzeby 

związane z postępowaniem konkursowym, ogłoszeniem wyników konkursów oraz ich upublicznieniem 

w sposób wskazany w Regulaminie Konkursu, 

2) zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, 

3) zapoznałam/em się z treścią Regulaminu konkursu i akceptuję jego warunki. 

 

              

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

                                                          Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

            ……………………………………… 
            Miejscowość i data 

 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku dziecka 

 
Udzielam Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Andrychowie nieodpłatnego prawa 

wielokrotnego wykorzystywania wizerunku dziecka utrwalonego w formie zdjęcia, w trakcie 

uroczystego wręczenia nagród za udział w konkursie na nazwę Świetlicy                                

Środowiskowo – Socjoterapeutycznej przy ul. Metalowców 10 w Andrychowie we 

wszystkich materiałach dotyczących tego konkursu, a w szczególności publikacjach 

prasowych, na stronie internetowej Organizatora. 

Jestem świadoma/y, iż niniejsza zgoda może zostać odwołana w każdym czasie. 

 
…………………………………………………………….. 

                            Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne używanie zgłoszonej 

propozycji nazwy Świetlicy Środowiskowo - Socjoterapeutycznej 

 

 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie zgłoszonej propozycji nazwy Świetlicy 

Środowiskowo – Socjoterapeutycznej przy ul. Metalowców 10 w Andrychowie, w każdy 

możliwy i dozwolony sposób przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie. 

 

…………………………………………………………….. 

                            Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 
 

 
 

 


