
KARTA UCZESTNIKA ELIMINACJI KONKURSU RECYTATORSKIEGO „MAŁY OKR 2023”  
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MDK W MIKOŁOWIE 

 
 

Po zaznajomieniu się z regulaminem Konkursu Recytatorskiego „MAŁY OKR” zgłaszam udział w (*niepotrzebne skreślić): 

- turnieju RECYTATORSKIM (0-III, IV-VI, VII-VIII) * 

- turnieju WYWIEDZIONE ZE SŁOWA (IV-VI, VII-VIII) * 

- turnieju POEZJI ŚPIEWANEJ (VII-VIII) * 
w kategorii wiekowej klas: 0-III / IV-VI / VII-VIII) ………………………………………… 
 
 
 

1. Imię i nazwisko uczestnika 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Adres e-mailowy oraz telefon kontaktowy (rodzica lub nauczyciela – w celu przesłania informacji o przesłuchaniach) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. Nazwa instytucji delegującej 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4. Utwory przygotowane na Konkurs (proszę podać liczbę utworów zgodną z regulaminem wskazując tytuł, nazwisko autora, rodzaj 

utworu [wiersz, proza]) 
 
A ................................................................................................................................................................................................ 
 
B ................................................................................................................................................................................................ 
 
C …………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................  
 
5.  Potrzeby techniczne: (TYLKO w przypadku zgłoszeń w kategoriach poezja śpiewana i wywiedzione ze słowa) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

 

Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych  
 

W przypadku wyrażenia zgody należy zaznaczyć kwadrat w sposób jednoznaczny wstawiając znak [X].  
Brak zaznaczonego kwadratu oznacza brak wyrażonej zgody. 

 

1. Zgodnie z art. 6 ust. 1, lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku ja niżej 
podpisany opiekun prawny dziecka do celów związanych z organizacją, przebiegiem konkursu organizowanego przez MDK w 
Mikołowie i jego rozstrzygnięciem w tym kontaktu z laureatem konkursu. 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w/w Konkursie i tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych 
w Deklaracji uczestnictwa w konkursie zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w Regulaminie Eliminacji Powiatowych konkursu.  
Wyrażam zgodę na udostępnienie danych dziecka [imię, nazwisko i kategoria wiekowa] w harmonogramie i wynikach konkursu.  
 
      na stronie www.mdkmikolow.eu  i  www.gazetamikolowska.eu  oraz w prasie lokalnej - Gazecie Mikołowskiej; 
       na fanpage MDK w Mikołowie w portalach Facebook i Instagram;       
  
2. Zgodnie z art. 6 ust. 1, lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz z art. 
81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ja niżej podpisany opiekun prawny dziecka dla 
celów promocyjno-informacyjnych oraz prowadzonych działań statutowych przez MDK w Mikołowie polegających na publikowaniu 
prac konkursowych i ich autorów, laureatów, uczestników konkursu w mediach i prasie w formie zdjęcia, fotorelacji. 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka utrwalonego za pomocą wszelkich technik 
fotograficznych, telewizyjnych i nagrań wideo w związku z udziałem w konkursie: 
      na stronie www.mdkmikolow.eu  i  www.gazetamikolowska.eu  oraz w prasie lokalnej - Gazecie Mikołowskiej; 
       na fanpage MDK w Mikołowie w portalach Facebook i Instagram;        
 
……………………………                                                                                                   ……….………………….……………………… 
  Mikołów, data                                                                                                         Podpis opiekuna prawnego dziecka 

  
  

  
  

http://www.gazetamikolowska.eu/
http://www.gazetamikolowska.eu/

