
Załącznik nr 1  

do Regulaminu Konkursu 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS  

„NASZA WIEŚ MA SIĘ CZYM POCHWALIĆ” 

IV edycja 

 

Zgłaszana wieś 
 

Podmiot zgłaszający 

- sołtys, rada sołecka, 

organizacja  

 

 

 

Główne osiągnięcia: 

- nazwy imprez 

- zrealizowane 

inwestycje 

- zrealizowane projekty 

- itp. 
 

tj. tematy, które będę 

przybliżane                    

i prezentowane 

podczas wizyty komisji 

 

 

 

Czas wizyty 

zaznaczyć X  

            

           pół godziny             1 godzina                 1,5 godziny  

Osoba kontaktowa  

- imię i nazwisko, nr tel. 

 

 
 

 

 

 
          …………….…………………. 
/podpis i pieczęć upoważnionej osoby/ 

 

 
Uwaga! 

1. Maksymalny czas wizyty komisji to 1,5 godziny!  

2. Poczęstunek nie podlega ocenie komisji  

3. Wypełnioną kartę należy przesłać do środy 29 sierpnia 2018  r. na adres:  

Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej 

ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska  

lub drogą mailową na adres: ewa.sikora@powiat-sredzki.pl. 

 

mailto:ewa.sikora@powiat-sredzki.pl


 

 

Oświadczenia uczestnika Konkursu 

 

 

1. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z poźn. zm.) oświadczam, że 

wszystkie dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą, co 

potwierdzam własnoręcznym podpisem.  

 

2. Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z Regulaminem Konkursu, akceptuję jego 

postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu 

zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z 

rozporządzeniem 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 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późń. zm.  

 

4. Zgłaszając udział w Konkursie wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i 

rozpowszechnienie wizerunku osób biorących udział w prezentacji sołectwa w formie 

fotografii, filmów lub nagrań wykonanych podczas Konkursu, a także z uroczystości 

wręczenia nagród. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i 

rozpowszechnianie wizerunku, za pośrednictwem dowolnego medium na wszystkich 

polach eksploatacji  – zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).  

 

 

 

 
 …..…………………………….……………….. 

/data, podpis i pieczęć upoważnionej osoby/ 

 

 

 


