
Formularz zgłoszeniowy dla uczestników KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO „O 

PIÓRO MARSZAŁKA WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. 

MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁODZI” –  

konkurs zorganizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi 

 

Dane uczestnika konkursu: 

• Imię: .................................................................................................................... 

• Nazwisko: ............................................................................................................ 

• Nazwa Szkoły i klasa: ………………………………………………………………... 

• E-mail szkoły: ………………………………………………………………............... 

 

Dane rodzica/rodziców albo opiekuna/opiekunów prawnego niepełnoletniego 

uczestnika konkursu: 

• Imię: .................................................................................................................... 

• Nazwisko: ............................................................................................................ 

• Tel.: ..................................................................................................................... 

• E-mail: ................................................................................................................. 

 

Oświadczenie 

W związku z udziałem dziecka w konkursie ortograficznym „O PIÓRO MARSZAŁKA 

WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA 

PIŁSUDSKIEGO W ŁODZI” organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, potwierdzam zapoznanie się  

z regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie jego postanowienia. 

 

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

  Data i czytelny podpis rodzica albo opiekuna prawnego 

 

W związku z udziałem dziecka w konkursie ortograficznym „O PIÓRO MARSZAŁKA 

WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA 

PIŁSUDSKIEGO W ŁODZI” organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi przyjmuję do wiadomości, że konkurs jest 

przyrzeczeniem publicznym, które to przyrzeczenie Wojewódzka Biblioteka Publiczna 

w Łodzi składa za pośrednictwem Internetu. Dlatego też ogłoszenie wyników odbędzie 

się również podczas publicznego wydarzenia kulturalnego zorganizowanego na żywo 



lub online, z którego Organizator konkursu sporządzi fotorelację oraz materiał filmowy, 

który następnie zostanie włączony do zbiorów Biblioteki i będzie udostępniany 

czytelnikom w ramach promowania kultury. Rozpowszechnianie wizerunku 

uczestników publicznej imprezy nie wymaga odrębnego zezwolenia, jednak uczestnik 

wydarzenia może złożyć sprzeciw ze względu na swoją szczególną sytuację. Sprzeciw 

należy złożyć bezpośrednio u fotografa/operatora, w takim przypadku wizerunek osoby 

składającej sprzeciw zostanie trwale usunięty w trakcie obróbki zdjęć lub montażu. 

Informację przeczytałem/am i zrozumiałem/am. 

 

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

   Data i czytelny podpis rodzica albo opiekuna prawnego  

 

W trakcie wydarzenia Organizator konkursu przewiduje wykonywanie chętnym 

uczestnikom pamiątkowych zdjęć, które w ramach promowania kultury będą 

upublicznione (bez danych identyfikacyjnych osoby/osób przedstawionych na zdjęciu) 

w internetowych serwisach informacyjnych Organizatora konkursu.  Stając do takiego 

zdjęcia wyrażasz zgodę na bycie twarzą wydarzenia i publikację swojego wizerunku. 

Powyższe dotyczy osób od 16. roku życia. 

 

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

   Data i czytelny podpis rodzica albo opiekuna prawnego  

 

Wyrażam zgodę na opublikowanie danych osobowych dziecka jako laureata konkursu 

w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej WBP. 

 

 TAK 

 

 NIE 

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

   Data i czytelny podpis rodzica albo opiekuna prawnego  

 


