
Załącznik nr 1  
do Regulaminu konkursu o nazwie  

„W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach. 
 Osoby, przedmioty, relacje na warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku. Opowiadania wybrane” 

 
  

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

DO KONKURSU O NAZWIE 

„W KRĘGU OGNISKA DOMOWEGO NA WARMII I MAZURACH.  
OSOBY, PRZEDMIOTY, RELACJE NA WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ WSI XX WIEKU. 

OPOWIADANIA WYBRANE” 
 

Kartę należy wypełnić drukowanymi literami i własnoręcznie podpisać.  
 

Uczestnik 

Imię i nazwisko  
 
 

Tytuł wspomnień 

 

Dane teleadresowe 

Adres  
(ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość) 

 
 
 

Nr telefonu  
 
 

Adres e-mail  
 
 

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję warunki określone w Regulaminie konkursu. 

 
 

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

data i podpis Uczestnika 
 

 

Wypełnioną i podpisaną kartę wraz ze wspomnieniami oraz uzupełnionym załącznikiem nr 5 do 
Regulaminu, należy przesłać do dnia 30.09.2021 r. na adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, z dopiskiem 
„Konkurs wspomnień”. 

 
 
 
W celu zapewnienia realizacji Pani/Pana praw, przed wyrażeniem zgody prosimy  
o zapoznanie się z informacjami zawartymi w „Informacji o przetwarzaniu danych” 
(załącznik nr 3 do Regulaminu). 

 
Zgoda na przetwarzanie danych 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, moich danych osobowych: imię, 



Załącznik nr 1  
do Regulaminu konkursu o nazwie  

„W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach. 
 Osoby, przedmioty, relacje na warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku. Opowiadania wybrane” 

 
nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail w związku z udziałem w konkursie o nazwie  
„W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach. Osoby, przedmioty, relacje na 
warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku. Opowiadania wybrane”. 

 

 
…………………………, …………..……    …………….………………………………………. 
         (miejscowość i data)                    (podpis Uczestnika) 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Ja niżej podpisany, wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku podczas konkursu o nazwie 
„W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach. Osoby, przedmioty, relacje na 
warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku. Opowiadania wybrane” w postaci zdjęć, filmów  
i nagrań przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie,  
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. 

 

Zezwalam na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach reklamowych, 
promocyjnych, marketingowych i informacyjnych związanych z prowadzoną działalnością. 
Niniejsza zgoda obejmuje takie formy rozpowszechniania jak: udostępnianie na stronie 
internetowej www.w-modr.pl, w mediach społecznościowych administrowanych przez 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, zamieszczanie 
wizerunku w wydawnictwach Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego                        
z siedzibą w Olsztynie oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych Warmińsko-Mazurskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. 

 
Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie 
rozpowszechniania wizerunku. 

 

…………………………, ……………                    ……………..……………………………… 
     (miejscowość i data)                        (podpis Uczestnika) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


