
 

                    
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu konkursu na tekst prasowy o działalności  

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” 

  
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Data zgłoszenia 

 

  

 

(wypełnia Organizator) 

  

 

AUTOR PRACY KONKURSOWEJ  

 

 

Imię i nazwisko  

   

Data urodzenia   Miejsce zamieszkania (miejscowość / gmina) 

ZGŁASZAJĄCY 

 

 

Imię i nazwisko Autora lub przedstawiciela ustawowego Autora (rodzic / opiekun prawny) 

 

 

Adres do korespondencji 

 

 

Nr telefonu 

 

 

Adres poczty elektronicznej 

 

TYTUŁ PRACY KONKURSOWEJ 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że: 

1. zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki; 

2. jestem Autorem / przedstawicielem ustawowym Autora* pracy zgłoszonej do konkursu; 

3. jestem / wskazany przeze mnie Autor jest* jedynym twórcą pracy konkursowej; 

4. przysługują mi / Autorowi* autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe do 

pracy konkursowej, którymi to prawami mogę swobodnie rozporządzać;  



 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

 

przysługujące mi / Autorowi* autorskie prawa nie naruszają praw osób trzecich, 

w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich; 

wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zgłoszonej pracy (w całości lub części) w 

celach realizacji konkursu oraz do promocji działalności Stowarzyszenia „Lokalna Grupa 

Działania – Grupa Łużycka” i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w 

szczególności do zamieszczania w internecie, prasie oraz różnego rodzaju wydawnictwach / 

publikacjach / prezentacjach; 

7. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych Autora 

przez organizatora konkursu w celach związanych z realizacją konkursu oraz promocją 

działalności Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” i Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 

8. dane osobowe podaję dobrowolnie i przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu 

do ich treści oraz prawo do ich poprawiania (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobowych). 

 

 

Miejscowość, data  Podpis Autora lub przedstawiciela ustawowego 

Autora (rodzic / opiekun prawny) 

 

* Niepotrzebne skreślić 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych Autora i Zgłaszającego jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa 

Działania – Grupa Łużycka” z siedzibą w Lubsku, ul. Kopernika 19, 68 – 300. 

2. Dane osobowe Autora i Zgłaszającego przetwarzane będą w celach związanych z realizacją 

konkursu oraz promocją działalności Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa 

Łużycka” i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych Autora i Zgłaszającego oraz ich poprawiania. 


