
 

 
KONKURS GWAR - 2021 „PO CIESZYŃSKU, PO OBU STRONACH OLZY” 

XVII Edycja CIESZYN - CZESKI CIESZYN 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 
Wysyłać na adres: e-mail: a.pawlitko@domnarodowy.pl; do dnia:6.12.2021(włącznie) 

    

A 

Kategoria zgłaszanych uczestników konkursie (właściwe zakreślić) 

A 
3 - 6 lat 

B 
7 - 10 lat 

C 
11 - 15 lat 

D 
16 lat i więcej 

E 
Grupa (2 i więcej osób) 

B 

Dane o uczestniku w prezentacji indywidualnej A-D: 

Nazwisko i Imię uczestnika: 
 
 

Data 
urodzenia: 

 

Miejscowość: 
(w jakiej zamieszkuje) 

 
Jednostka adm./ 

Gmina 
 Kraj: 

(RP, RCz) 

 

Telefon / e-mail do dziecka/ucznia: 
(jeżeli nimi dysponuje) 

 

W przypadku wieloosobowej inscenizacji - Kategoria E Grupa: 

Liczba 
członków grupy 

Przyjęta nazwa GRUPY: 
 

 Ze względu ochronę danych osobowych i  obowiązujące RODO kartę zgłoszenia uczestnictwa należy 

wypełnić dla każdego członka grupy i dopilnować by każda z nich była uzupełniona o podpisy 

uprawnionych osób, to jest datę i podpis pełnoletniego uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego, 

osobę przygotowującą uczestnika 

D 

Informacja o zgłaszającym uczestnika / grupę do konkursu: 

Nazwa przedszkola, szkoły, placówki kultury lub 
nazwisko opiekuna prawnego, rodzica, pełnoletniego 

ucznia (lub pieczęć) 

 
 

 

Miejscowość 
 Jednostka adm./ 

Gmina 
 Kraj: 

(RP, RCz) 

 

Telefon / e-mail do zgłaszającego uczestnictwo: 
 

Tytuł utworu, inscenizacji: 
 

Autor utworu: 
 Rzeczywisty czas prezentacji: (w min)  

Nazwisko i Imię przygotowującego dziecko, ucznia, grupę 
do konkursu: 

 

Telefon / e-mail opiekuna przygotowującego dziecko, 
ucznia, grupę do konkursu: 

 

E Uwagi, szczególne potrzeby, wskazanie  z jakiej platformy uczestnicy skorzystają przy komunikowaniu się z Jury  (Teams lub 
Viber) oraz dnia i godziny najkorzystniejszego dla uczestnika 

 Viber Teams Dzień Godzina 

Oświadczam, że zapoznałem się szczegółowo z zamieszczonym na stronie www.domnarodowy.pl, Regulaminem Konkursu 

GWAR „Po cieszyńsku po obu stronach Olzy” XVII Edycja Cieszyn – Czeski Cieszyn 2021, jako uczestnik, rodzic, 

opiekun prawny dziecka/ucznia, osoba przygotowująca zgłaszanego uczestnika do Konkursu GWAR*. 
 

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

……………………………………….. 
Podpis pełnoletniego uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego, osoby przygotowującej uczestnika* 

* niepotrzebne skreślić 
 

  ……………………..………., dnia: ………………………. 2021 r. 

http://www.domnarodowy.pl/


 

 
 

KLAUZULA ZGODY 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 

1. Podając powyższe dane osobowe wyraża / nie wyraża* Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do 

uczestnictwa w XVII Edycji Konkursu Gwar. 
2. Pani/Pana/Dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacyjnych, oceny uczestników przez członków jury 

wyłącznie dla rozstrzygnięcia konkursu i usprawnienia kontaktu z organizatorem/współorganizatorem (COK - Dom 

Narodowy, GOS ”Wspólnota Polska”, ZGPZK-O w Republice Czeskiej, Sekcja Ludoznawcza ZG PZKO w Republice Czeskiej) 

rozpatrującego zgłoszenie uczestnictwa i udziału w XVI Edycji Konkursu Gwar. 
3. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

……….…….......................................................................... 
Data i podpis pełnoletniego uczestnika / rodzica / opiekuna 

prawnego* 

* niepotrzebne skreślić 

Zgoda na przetwarzanie i publikowanie wizerunku w celu promocji i prowadzenia działalności przez CIESZYŃSKI 

OŚRODEK KULTURY “DOM NARODOWY”, Rynek 12, 43-400 Cieszyn (COK - DN) w mediach elektronicznych i w 

edycji wydawnictw. 
Ja, niżej podpisany/-a wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na publiczne, nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku 

zarejestrowanego podczas eventów, uroczystości, spotkań i zebrań, imprez i konkursów, zawodów sportowych i wycieczek w 

celach przez CIESZYŃSKI OŚRODEK KULTURY “DOM NARODOWY” z siedziba przy Rynek 12, 43-400 

Cieszyn  związanych z funkcjonowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej, a także w celach organizacyjnych, 

promocyjnych, informacyjnych, marketingowych i budowania pozytywnego wizerunku COK – DN Cieszyn. 
Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: strona internetowa, wydawnictwa biuletynów, kolportaż materiałów, nagrania 

dźwięku i obrazu, strona na portalach społecznościowych (typu: Facebook),  gazetka (biuletyn), tablica ścienna (ogłoszeniowa),  

komunikatorach oraz publikowanych okolicznościowych periodykach także przekazywania ich zainteresowanym środkom 

masowego przekazu, które będą relacjonowały eliminacje i finał- XVI Edycji Konkursu GWAR - 2019. Równocześnie 

informujemy, iż zdjęcia i inne formy zapisu elektronicznego mogą być przekazywane do instytucji i podmiotów takich jak 

organy i jednostki samorządu terytorialnego. 
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich, ani mojego dziecka dóbr osobistych 

zgodnie z art. 24 Kodeksu Cywilnego, ani innych praw. 
Oświadczam również, że jestem osobą nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem/am się z 

powyższą treścią w pełni ją rozumiem i akceptuję. 

Przyjmuję również do wiadomości, że administratorem ww. danych osobowych jest CIESZYŃSKI OŚRODEK KULTURY 

“DOM NARODOWY” z siedziba przy Rynek 12, 43-400 Cieszyn . 
Niniejszym oświadczam również, że zgodę wyraziłem/am dobrowolnie oraz zostałem/am poinformowany/-a, iż przysługują 

mi prawa: wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, co do ich 

wykorzystywania oraz ograniczenia przetwarzania danych. 

 

........................................................................................................... 

(data i  podpis osoby powierzającej  swoje /dziecka dane osobowe) 
 

*niepotrzebne skreślić 

 

 


