
 KARTA ZGŁOSZENIA 

III GMINNY PLANER MALARSKI – Trzcinica 2022 

pn.  „Jesienne impresje”. 

 

Szkoła zgłaszająca udział w plenerze: 

…………………………………………………………………………………………. 

Adres szkoły:………………………………………………………………….. 

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

UCZESTNICY PLENERU MALARSKIEGO: 
 

L.p. Imię i nazwisko ucznia Klasa Wybrana technika malarska 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna:……………………………………… 

W czasie pleneru będzie towarzyszył uczniom: 

Nauczyciel/ rodzic/ opiekun prawny ( niepotrzebne skreślić) 

 

 
ZAPOTRZEBOWANIE NA MATERIAŁY PLASTYCZNE: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 

 

 
 

…………………………….. …………………………... 

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły) ( podpis nauczyciela opiekuna) 



OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA 

 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ...................................................................... (imię i nazwisko dziecka) 

w III Gminnym Plenerze Malarskim na zasadach określonych w regulaminie konkursu. 

 
…………………………………… 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem III Gminnego Pleneru Malarskiego pn. „Jesienne impresje”. 

Zgadzam się z jego treścią i akceptuję Regulamin bez zastrzeżeń. 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 

z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych 

mojego dziecka przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaśle z/s w Szebniach, co jest niezbędne do przeprowadzenia 

konkursu. 

 
Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych mojego dziecka (w zakresie imienia i nazwiska, klasy, nazwy 

szkoły) oraz jego wyników konkursu przez organizatorów konkursu, tj. GBP w Jaśle z/s w Szebniach, FGBP w 

Trzcinicy oraz Centrum Informacji Lokalnej i Turystycznej w Trzcinicy. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w związku z udziałem w Plenerze, 

zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) 
 

…………………………………………………….. 

 
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA - OPIEKUNA 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem III Gminnego Pleneru Malarskiego pn. „Jesienne impresje”. 

Zgadzam się z jego treścią i akceptuję Regulamin bez zastrzeżeń. 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 

z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i gromadzenie moich danych 

osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaśle z/s w Szebniach, co jest niezbędne do przeprowadzenia 

konkursu. 

 
Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych (w zakresie imienia i nazwiska, nazwy szkoły) przez 

organizatorów konkursu tj. GBP w Jaśle z/s w Szebniach, FGBP w Trzcinicy oraz Centrum Informacji Lokalnej 

i Turystycznej w Trzcinicy. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w związku z udziałem w Plenerze, 

zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) 

 

…………………………………. 
(data i podpis nauczyciela)



 


