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Ciąg dalszy karty zgłoszeniowej znajduje się na odwrocie! 

KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURS PLASTYCZNY  „Mój przyjaciel pies” 

1. Nazwa placówki oświatowej 

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

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

2. Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Dane Uczestników  

 Imię i nazwisko Uczestnika: ………………………………………………………………..………………………   kod numeryczny: …..……….. 

telefon: ………………………..………………..                e-mail: …..…………………………………………………………….………………………… 

Kategoria: ………………………………………………………………..     klasa/wiek: ……………………………………………………………………… 

 Imię i nazwisko Uczestnika: ………………………………………………………………..………………………   kod numeryczny: …..……….. 

telefon: ………………………..………………..                e-mail: …..…………………………………………………………….………………………… 

Kategoria: ………………………………………………………………..     klasa/wiek: ……………………………………………………………………… 

 Imię i nazwisko Uczestnika: ………………………………………………………………..………………………   kod numeryczny: …..……….. 

telefon: ………………………..………………..                e-mail: …..…………………………………………………………….………………………… 

Kategoria: ………………………………………………………………..     klasa/wiek: ……………………………………………………………………… 

 Imię i nazwisko Uczestnika: ………………………………………………………………..………………………   kod numeryczny: …..……….. 

telefon: ………………………..………………..                e-mail: …..…………………………………………………………….………………………… 

Kategoria: ………………………………………………………………..     klasa/wiek: ……………………………………………………………………… 

 Imię i nazwisko Uczestnika: ………………………………………………………………..………………………   kod numeryczny: …..……….. 

telefon: ………………………..………………..                e-mail: …..…………………………………………………………….………………………… 

Kategoria: ………………………………………………………………..     klasa/wiek: ……………………………………………………………………… 

 Imię i nazwisko Uczestnika: ………………………………………………………………..………………………   kod numeryczny: …..……….. 

telefon: ………………………..………………..                e-mail: …..…………………………………………………………….………………………… 

Kategoria: ………………………………………………………………..     klasa/wiek: ……………………………………………………………………… 

 Imię i nazwisko Uczestnika: ………………………………………………………………..………………………   kod numeryczny: …..……….. 

telefon: ………………………..………………..                e-mail: …..…………………………………………………………….………………………… 

Kategoria: ………………………………………………………………..     klasa/wiek: ……………………………………………………………………… 

 Imię i nazwisko Uczestnika: ………………………………………………………………..………………………   kod numeryczny: …..……….. 

telefon: ………………………..………………..                e-mail: …..…………………………………………………………….………………………… 

Kategoria: ………………………………………………………………..     klasa/wiek: ……………………………………………………………………… 

 Imię i nazwisko Uczestnika: ………………………………………………………………..………………………   kod numeryczny: …..……….. 

telefon: ………………………..………………..                e-mail: …..…………………………………………………………….………………………… 

Kategoria: ………………………………………………………………..     klasa/wiek: ……………………………………………………………………… 

 Imię i nazwisko Uczestnika: ………………………………………………………………..………………………   kod numeryczny: …..……….. 

telefon: ………………………..………………..                e-mail: …..…………………………………………………………….………………………… 

Kategoria: ………………………………………………………………..     klasa/wiek: ……………………………………………………………………… 

 Imię i nazwisko Uczestnika: ………………………………………………………………..………………………   kod numeryczny: …..……….. 

telefon: ………………………..………………..                e-mail: …..…………………………………………………………….………………………… 

Kategoria: ………………………………………………………………..     klasa/wiek: ……………………………………………………………………… 

 Imię i nazwisko Uczestnika: ………………………………………………………………..………………………   kod numeryczny: …..……….. 

telefon: ………………………..………………..                e-mail: …..…………………………………………………………….………………………… 

Kategoria: ………………………………………………………………..     klasa/wiek: ……………………………………………………………………… 
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4. Liczba uczniów zgłoszonych do Konkursu ………………………… 

5. Imię i nazwisko nauczyciela – Szkolnego Koordynatora Konkursu 

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

tel: ……………………………………………..     e-mail: ………………………………………………………….…………………………… 

 

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) Organizator informuje, iż: 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Spółka Targi Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, 

ul. Dworcowa 11. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@targi.lublin.pl. 

3. Dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji konkursu. 

4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celach marketingowych. 

5. Dane osobowe uczestnika konkursu przechowywane przez 1 miesiąc po zakończeniu konkursu. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia 

danych w każdym momencie. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością 

uczestnictwa w konkursie plastycznym  „Mój przyjaciel pies”. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu plastycznego „Co w trawie piszczy”  i akceptuję 

 jego warunki. 

 

 

 

    

 

 

Podpis Szkolnego Koordynatora Konkursu 

 

 

Pieczątka i podpis Dyrektora Szkoły 


