
         Załącznik nr 2 

       do Regulaminu Konkursu 
na opracowanie projektu graficznego 

 muralu przedstawiającego Jana Szczepanika 
 

Formularz zgłoszenia pracy konkursowej 

 

1. Imię i nazwisko Uczestnika konkursu………………………………………………..…………… 

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

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

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

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

Adres: …………………………………………………………………………………………………… 

ul.………………………………………………………………………………………………………… 

kod ……….-………. miejscowość……………………………………………………………………. 

Data urodzenia ………………………………………………………………………………………… 

Telefon………………………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail……………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………….. 

        Miejscowość, data i podpis 

Oświadczam, że: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana 

Szczepanika w Tarnowie, ul. Brodzińskiego 9, 33-100 Tarnów, moich danych osobowych zawartych w 

niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na opracowanie 

projektu graficznego muralu przedstawiającego Jana Szczepanika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia 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 (RODO) w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureata, przyznania nagród oraz w celach 

promocji i informacji o Konkursie. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami zamieszczonymi w  Regulaminie Konkursu pkt. 

XII, będącymi realizacją obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, dotyczącymi 

przetwarzania moich danych osobowych, a także znane są mi wszystkie przysługujące mi prawa, o 

których mowa w art. 15 – 19 i 21 RODO. 

3. Oświadczam, że praca zgłoszona na Konkurs została wykonane przeze mnie osobiście i nie brała 

udziału w innego rodzaju konkursach ani nie była dotąd publikowana. 
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4. Oświadczam, że zgłoszona na konkurs praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie 

narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią 

z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej zrekompensuję 

Organizatorowi, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem 

przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, 

jakie powstaną z tego tytułu. 

5. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuje warunki Konkursu na opracowanie projektu graficznego 

muralu przedstawiającego Jana Szczepanika opisane w Regulaminie konkursu na opracowanie projektu 

graficznego muralu przedstawiającego Jana Szczepanika z okazji Roku Jana Szczepanika w Tarnowie. 

 

 

 

 
…………………………….……….,dn.……………………………    

         

 

.…………………………………………... 

       Czytelny podpis uczestnika konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz elementów w zgłoszeniu zgodny z informacjami zamieszczonymi w Regulaminie 

Konkursu pkt. V: 

1. Projekt muralu przedstawiającego Jana Szczepanika. 

2. Szacunkowy kosztorys. 

 


