Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załącznik nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do Konkursu na najciekawsze/najładniejsze stoisko podczas
„III Jarmarku Tradycyjnie Zdrowej Żywności i Rękodzieła Ludowego”
I. Dane uczestnika Konkursu
Nazwa
jednostka samorządu terytorialnego
jednostka organizacyjna

Forma prawna
Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr
domu, nr lokalu, nr telefonu/faks, e-mail)
Dane osoby do kontaktów1
(imię i nazwisko, nr telefonu)

II. Oświadczenia uczestnika Konkursu:
1. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z poźn. zm.) oświadczam, że wszystkie dane zawarte w Formularzu
zgłoszeniowym i Załącznikach są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
2. Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z Regulaminem Konkursu, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję
się do jego przestrzegania.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym dla
potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późń. zm.
4. Zgłaszając udział w Konkursie wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku
stoiska oraz osób reprezentujących stoisko i przebywających w jego bezpośrednim otoczeniu w formie
fotografii, filmów lub nagrań wykonanych podczas Konkursu, a także wręczenia nagród. Zgoda obejmuje
wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku, za pośrednictwem dowolnego
medium na wszystkich polach eksploatacji – zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

..……………………………………………………………………………………………
data i czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika Konkursu

1

Należy podać dane osoby upoważnionej do kontaktów z Organizatorem w trakcie trwania Konkursu.
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