
Pieczęć placówki                                                                                                             Załącznik A  
 

KARTA ZGŁOSZENIA (UCZESTNIKA) 
XIII Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego 

Karta zgłoszenia w kategorii – Recytacja poezji i prozy  
 
Proszę wypełnić drukowanymi literami  

Imię i nazwisko 

recytatora:  ............................................................................................................................................... 

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

Nazwa i adres placówki: ………………………………………………………………………………….…………………………………..  

Telefon i email placówki: ………………………………………………………................................................................. 

Imię, nazwisko oraz telefon i email opiekuna:  .........................................................................................             

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

Utwór przygotowany na Festiwal (podać autora, tytuł utworu i tytuł źródła - zbioru, w którym utwór 

jest zamieszczony) 

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

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

Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min. 

Do zgłoszenia dołączam 3 egzemplarze recytowanego tekstu podpisane imieniem i nazwiskiem. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/680                    
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…). 
Oświadczam ponadto, że przyjmuję  do wiadomości, iż:  

1. Administratorem podanych danych - dla uczestników z powiatu starogardzkiego będzie Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. gen. Wł. Sikorskiego 26, a dla uczestników z powiatu 
tczewskiego będzie Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta, 83-110 Tczew, ul.  Kościuszki 2. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu. 
3. Dane osobowe zostaną udostępnione Towarzystwu Miłośników Ziemi Tczewskiej w celach związanych                    

z konkursem, a w szczególności na liście uczestników konkursu oraz na liście wyróżnionych w konkursie 
oraz w celach archiwalnych i promocyjnych. 

4. Podanie danych jest dobrowolne. 
5. Mam prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania oraz wycofania swoich danych, 
6. Przekazane prace stają się własnością Organizatora. 
7. Autorzy prac przekazują Organizatorowi Konkursu prawa autorskie i zgodę na wykorzystanie prac                             

i ewentualną ich publikację. 
8. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku.  
9. Zapoznałam/em się i w pełni akceptuję regulamin konkursu. 

             

             

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

Podpis uczestnika pełnoletniego lub prawnego 
opiekuna uczestnika niepełnoletniego 

Kartę zgłoszenia wraz z tekstami należy dostarczyć pocztą lub elektronicznie do dnia 23.09.2021  
(decyduje data stempla pocztowego) 

  uczestnicy z powiatu tczewskiego - do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta                            
83-110 Tczewi, ul. T. Kościuszki 2 lub e-mail: n.szarek@biblioteka.tczew.pl tel. 572 779 196 

 uczestnicy z powiatu starogardzkiego - do Ogniska Pracy Pozaszkolnej, 83-260 Starogard Gdański                   
ul. gen. Wł. Sikorskiego 26,  adres e-mail: opp@oppstarogard.pl 
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