
Załącznik do Regulaminu I Powiatowego Konkursu Fotograficznego 

pn.: „Piękno Powiatu Zamojskiego w obiektywie” pod Honorowym Patronatem Starosty Zamojskiego 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 I Powiatowy Konkurs Fotograficzny 

pn.: „Piękno Powiatu Zamojskiego w obiektywie” 

pod 

Honorowym Patronatem Starosty Zamojskiego 
 

Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz ze zdjęciami                      

na adres: Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość. 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………… 

Wiek: …………………………………………………………………………………………………... 

Nazwa szkoły:………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………. 

 

Zdjęcia zgłaszane do konkursu: 

Zdjęcie nr 1  

Nazwa pliku …………………………………………………………………………………………….. 

Tytuł fotografii …………………………………………………………………………………………. 

Data i miejsce wykonania fotografii (miejscowość oraz gmina)…………………………………….. 

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

Krótki opis zdjęcia:   

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

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

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

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

Zdjęcie nr 2  

Nazwa pliku …………………………………………………………………………………………….. 

Tytuł fotografii …………………………………………………………………………………………. 

Data i miejsce wykonania fotografii (miejscowość oraz gmina)…………………………………….. 

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



Krótki opis zdjęcia:   

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

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

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

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

Zdjęcie nr 3  

Nazwa pliku …………………………………………………………………………………………….. 

Tytuł fotografii …………………………………………………………………………………………. 

Data i miejsce wykonania fotografii (miejscowość oraz gmina)…………………………………….. 

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

Krótki opis zdjęcia:   

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

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

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

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

 

Ja, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych fotografii                    

oraz publikowanie mojego imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły w materiałach promocyjnych związanych                      

z konkursem, na stronach internetowych Organizatora konkursu, a także na ich wykorzystanie w celach 

promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii 

każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrowego, audiowizualną,                 

na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii 

poprzez publiczne udostępnianie a taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez 

siebie wybranym, w szczególności w internecie. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych niezbędnych do realizacji                                  

I Powiatowego Konkursu Fotograficznego pn.: „Piękno Powiatu Zamojskiego w obiektywie” pod Honorowym 

Patronatem Starosty Zamojskiego, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 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. 

Oświadczam, że uczestnik konkursu i/lub osoba go reprezentująca zapoznała się z treścią Regulaminu konkursu                              

i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte.                                                                     

Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy, ponoszę wyłączną odpowiedzialność za ewentualne 

naruszenie praw autorskich osób trzecich w przedłożonej pracy, a także przyjmuję wszystkie warunki Konkursu 

zawarte w Regulaminie.  

 

 

……………………… 

     Data i czytelny podpis 

 

 

      ……………………… 

         Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 


