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 Załącznik nr 1 do regulaminu  

2. konkursu plastycznego „Я нарадзіўся тут - Tu urodziłem się” 
 

 

 
..................................................... 
           /pieczątka instytucji/ 
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 
W KONKURSIE PLASTYCZNYM  

„Я НАРАДЗІЎСЯ ТУТ- TU URODZIŁEM SIĘ”    
 

Zgłaszający*: 
a) gdy zgłasza instytucja: nazwa,   adres,   numer   tel.,   e-mail szkoły; imię i nazwisko nauczyciela 
zgłaszającego, tel. lub e-mail do kontaktu)  
b) gdy zgłasza rodzic /opiekun: imię i nazwisko rodzica/ opiekuna, numer   tel.,   e-mail  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
2.  Imiona i nazwiska uczestników (uczniów) biorących udział w konkursie:  

 

LP. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KATE- 
GORIA 

WIEK  TECHNIKA WYKONANIA 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

6.  
 

   

7.  
 

   

8.  
 

   

9.  
 

   

10.  
 

   

 
* Właściwe podkreślić 
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Załącznik nr 2 do regulaminu  

2. konkursu plastycznego „Я нарадзіўся тут- Tu urodziłem się” 
 
 
............................................................................. 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 
 
................................................................................................................ 
(nazwa szkoły/instytucji, adres , telefon,) 
 
Oświadczenie 
 
1) Zapoznałam/łem się z regulaminem 2. Konkursu plastycznego „Я нарадзіўся тут- Tu urodziłem 
się”, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień. 
2) Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatną  publikację  pracy  konkursowej  oraz  wizerunku uczestnika w 
internecie i w wybranych przez organizatora konkursu mediach, a także na publiczne prezentowanie 
pracy konkursowej uczestnika na wystawach. 
4) Zgłoszona do konkursu praca jest wynikiem osobistej działalności twórczej uczestnika. 
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
Na  podstawie  art.  6  ust.1  lit.  a)  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  (RODO), wyrażam 
zgodę na przetwarzanie imienia i nazwiska dziecka, nazwy szkoły oraz miejsca uzyskanego w 
Konkursie przez Administratora, jakim jest Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce, które 
podaję dobrowolnie w celu uczestnictwa w 2. konkursie plastycznym „Я нарадзіўся тут- Tu 
urodziłem się”.  
 
KLAUZULA INFORMACYJNA  
 
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)( RODO) informujemy, że: 
1. Administratorem  danych  osobowych  jest Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce, ul. 
3 Maja 42, 17-200 Hajnówka. 
2.Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez cały  czas  trwania  konkursu,  a  także  później,  w 
związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego 
3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia konkursu. 
4. Podane  dane nie  będą  podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych  będą 
tylko instytucje upoważnione na mocy prawa. 
5. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  treści  danych  oraz  ich  sprostowania,  usunięcia  lub 
ograniczenia  przetwarzania,  a  także  prawo  sprzeciwu,  zażądania  zaprzestania  przetwarzania  i 
przenoszenia danych. 
 
 
..........................................................................                ........................................................................  
(miejscowość, data)                                                                (podpis rodzica/opiekuna) 
 
 
 
 
 

http://www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl/


   MUZEUM I OŚRODEK KULTURY BIAŁORUSKIEJ W HAJNÓWCE 
Ul. 3 Maja 42, 17-200 Hajnówka 

Tel. (85) 682 28 89 
www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl  

Email: kontakt@muzeumbialoruskie.pl  

 
  

Załącznik nr 3 do regulaminu  
2. konkursu plastycznego „Я нарадзіўся тут- Tu urodziłem się” 

 

Imię i nazwisko autora 
pracy 

 

 

Technika   
 

Kategoria 
(proszę zaznaczyć 
kółkiem) 

I II III IV 

Imię i nazwisko 
opiekuna  

/ nauczyciela lub 
rodzica/ 

 

Kontakt do opiekuna:  
telefon i e-mail 

 

Pieczęć  
dotyczy prac wysyłanych 
z ramienia instytucji 
(szkoła, dom kultury, 
parafia itp.) 
lub adres  
dotyczy prac wysyłanych 
indywidualnie 
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