OŚWIADCZENIE
(załącznik do regulaminu konkursu)
IV Ogólnopolski Konkurs Origami
“Magia zamknięta w papierze”
pod patronatem Polskiego Towarzystwa Origami
temat IV edycji: „MORZA, JEZIORA, RZEKI…”
Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby informacje o podsumowaniu konkursu, oświadczenia oraz
inne publikacje organizatorów, w tym relacja z konkursu wraz ze zdjęciami, związane z konkursem,
a przekazywane do wiadomości publicznej zawierały imię i nazwisko autora pracy, nazwę placówki,
miejscowość, tytuł pracy konkursowej, formę nagrody oraz zdjęcie pracy. Wyrażam również zgodę
na wykorzystanie wizerunku.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy origami do celów wystawienniczych oraz informacyjnopromocyjnych.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu konkursu, akceptuję i wyrażam zgodę
na postanowienia regulaminu.
Wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby
konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 ze zm.), przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych i ich poprawiania.
Imię i nazwisko uczestnika konkursu: …………………………………………………..………..
……………………………………….…
miejscowość, data

………………………………………….…………………
podpis rodzica lub opiekuna prawnego
(podpis uczestnika w przypadku osoby pełnoletniej)
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