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KARTA ZGŁOSZEŃ 
do udziału w konkursach  Dzień Ziemi 2019 

 

Chroń nasze gatunki! 

 
 
 
 

 
Szkoła/przedszkole ..………………………………………………………………………………… 

adres …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

1. Konkurs na ekologiczny WYSTĘP artystyczny 

 

Imię i nazwisko opiekuna grupy ……………………………………..………………………………………………………..……… 

tel. kontaktowy……………………………………………………e-mail……………………..………….…………………………….... 

 

Nazwa grupy, koła ekologicznego lub klasy: ……………………………..…………………..…………………….….... 

TYTUŁ prezentacji: .……………………………………………………………………………………………..…………………...... 

Rodzaj prezentacji (piosenka, scenka, reklama): …..…………………………………………………………….……..…. 

Czas trwania: ………………………………… ilość osób): ….…………..…………………………….…………………………… 

Zapotrzebowanie techniczne: ………………………………………………..….……………………………………………….… 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Prosimy o zgłoszenie udziału w poszczególnych konkursach do dnia 15 kwietnia 2019 r. 
Szczegółowych informacji udziela instruktor Dorota Kruszewska, tel.  (89) 743 34 71 
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2. RECYKLINGOWY POKAZ MODY 

czyli konkurs na przebranie z materiałów recyklingowych 

      Imię i nazwisko opiekuna ……………….…………………………………..……. tel. kontaktowy ……………………..….. 

          Imię i nazwisko kandydata/ nazwa kreacji: 

1.     ……………………………………………………..………………………/…….……..…….………………………………………………..…..      

2.     …………………………………………………….………………………/………………………………………………………….…………….      

         

3. Konkurs na EKO INSTALACJĘ 

1. Mini-ogród botaniczny 

           Imię i nazwisko opiekuna ………………………………………………...…..…………tel. kontaktowy ……………..……… 

         Nazwa grupy/klasy ………………………………………………………………………………………………..……………...……… 

           Imię i nazwisko uczestnika:  

1.     ……………………………………………………………………        2. ……..………………………………………………..………………         

3..     .……..…….………………………………………….………..…..      4. ………………………………………………………………………. 

5.     ……………………………………………………..……………… 

        

2. Obrazy sypane ziemią – portret zwierzęcia 

           Imię i nazwisko opiekuna ………………………………………………...…..…………tel. kontaktowy ……………..……… 

         Nazwa grupy/klasy ………………………………………………………………………………………………..……………...……… 

           Imię i nazwisko uczestnika:  

1.     ……………………………………………………………………        2. ……..………………………………………………..………………         

3..     .……..…….………………………………………….………..…..      4. ………………………………………………………………………. 

5.     ……………………………………………………..……………… 

 

    ………………………………………………….. 

pieczątka, podpis  
opiekuna/dyrektora placówki 

 

        
 

Prosimy o zgłoszenie udziału w poszczególnych konkursach do dnia 15 kwietnia 2019 r. 
Szczegółowych informacji udziela instruktor Dorota Kruszewska, tel.  (89) 743 34 71 
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KARTA ZGŁOSZEŃ 
do udziału w konkursie na PLAKAT promujący Dzień Ziemi 2019 

 
 

Szkoła/przedszkole ..………………………………………………………………………………… 

adres …………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna  ……………………………………..………..…….………………………………………….……..……… 

tel. kontaktowy……………………………………………………e-mail……………………..………….…………………………….... 

 

1. ……………………………..…………………..…………………….…........................................./………………………/…………………. 

Imię i nazwisko autora pracy / wiek / klasa 

2. ……………………………..…………………..…………………….…........................................./………………………/…………………. 

Imię i nazwisko autora pracy / wiek / klasa 

3. ……………………………..…………………..…………………….…........................................./………………………/…………………. 

Imię i nazwisko autora pracy / wiek / klasa 

4. ……………………………..…………………..…………………….…........................................./………………………/…………………. 

Imię i nazwisko autora pracy / wiek / klasa 

5. ……………………………..…………………..…………………….…........................................./………………………/…………………. 

Imię i nazwisko autora pracy / wiek / klasa 

6. ……………………………..…………………..…………………….…........................................./………………………/…………………. 

Imię i nazwisko autora pracy / wiek / klasa 

 

Oświadczam, że wymienione osoby są wyłącznymi autorami i właścicielami prac 

zgłoszonych do konkursu „na PLAKAT promujący Dzień Ziemi 2018” i posiadają do nich 

pełne autorskie prawa majątkowe. Jednocześnie, biorąc udział w konkursie, wyrażają 

zgodę, że w przypadku wygranej, przysługujące im prawa autorskie pracy przeniesione 

zostaną na Organizatora w zakresie: publikacji pracy, powielania i przetwarzania jej w 

celu promocji imprezy ekologicznej Dzień Ziemi 2019. 
 

 

    ………………………………………………….. 

pieczątka, podpis  
opiekuna/dyrektora placówki 

 

Prace plastyczne należy zgłaszać  do dnia 15 kwietnia 2019 r. do Centrum Kultury i Turystyki 
w Mrągowie, ul. Warszawska 26, 11 – 700 Mrągowo.  

Szczegółowych informacji udziela instruktor Dorota Kruszewska, tel.  (89) 743 34 71 
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KLAUZULA ZGODY 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kultury i Turystyki z siedzibą w 

Mrągowie, ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo, tel. 89 743 3450. Kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych: 

iodo@ckit.mragowo.pl. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celach statutowych, m.in. organizacji imprez, 

rejestracji czytelników, wypożyczeń, obsługi turystycznej, rekrutacji, archiwizacji, rezerwacji i sprzedaży 

biletów oraz innych usług i produktów oferowanych przez Centrum Kultury i Turystyki i w celach 

statystycznych. 

 

1. Podanie danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu do korespondencji, 

numeru telefonu jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne by korzystać z usług Centrum Kultury  i 

Turystyki. 

 

2. Podstawą przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się: 

obsługą informatyczną administratora danych, bankowe, podatkowe, administracji państwowej i 

samorządowej współpracujące przy realizacji projektów związanych z działalnością statutową 

administratora danych. Nie przekazujemy danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do 

państwa trzeciego. 

 

3. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do 

ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń 

przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. 

 

4. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w 

przypadkach określonych w przepisach RODO. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.    

 

 

 

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

         miejscowość, data                                                                                                   podpis 

 


