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Załącznik  

do Regulaminu Konkursu 

 

KARTA ZGŁOSZENIA                                                                        
Konkurs literackiego dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu śremskiego 

w ramach działania pod nazwą: ,,JA I OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA” 

temat: „Powiat wierszem pisany” 

 
 

Termin nadsyłania zgłoszeń:  do 30 października 2020 r. 

Adres Organizatora: 63-100 Śrem, ul. Dutkiewicza 5 (pokój nr 2) 

 

Imię i nazwisko autora pracy: …………….…………………………………………………………... 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu: …………………………… e-mail: ………………………………………………..…. 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego (dotyczy osób do 18 roku życia lub osób ubezwłasnowolnionych):  

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

Numer telefonu opiekuna prawnego: …………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja następujących oświadczeń: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora – Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Śremie, ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem moich danych osobowych zawartych 

w niniejszym wniosku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119 

poz. 1). 

2. Oświadczam że wiersz/rymowanka stanowi w pełni twórczość własną, nie zawiera 

fragmenty innej pracy, utwór nie był wcześniej publikowany i nagradzany w konkursach 

literackich. Prace nie spełniające tych warunków będą dyskwalifikowane. 

3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie oraz publikację mojego imienia, nazwiska, wizerunku 

oraz pracy przez Organizatora Konkursu. 

4. Przekazuję moją pracę oraz przenoszę pełne prawa autorskie do tej pracy na rzecz 

organizatorów Konkursu. 

5. Przyjmuję do wiadomości, że praca konkursowa nie podlega zwrotowi. 

6. Zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu.  
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Złożenie podpisu na karcie konkursowej przez uczestnika Konkursu lub opiekuna 

prawnego jest jednoznaczne z akceptacją powyższych oświadczeń.  

 

    
 

Lp. Załączniki Załączono Uzupełniono 

1 Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia     

o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego 

uczestnika Konkursu 

  

2 Wiersz lub rymowanka 

 

 

 

 

 

 
Brak podpisu na karcie zgłoszenia oraz brak załączników skutkuje niedopuszczeniem do 

udziału w Konkursie.  
 

    

                       

                       ........................................................................................     
czytelny podpis Uczestnika Konkursu bądź opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 


