KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA (OBSERWATORA)
VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS KRASOMÓWCZY
O TYTUŁ „PRZEWODNIK – KRASOMÓWCA”
Miejsce Konkursu: Muzeum Zamkowe w Pszczynie – Sala Lustrzana, Stajnie Książęce
22 – 24 marca 2019 r.
Imię i nazwisko: ……………………………………………......................................................
Temat wystąpienia*:
Eliminacje:………….…….……………......................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
Finał:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Jednostka zgłaszająca (nazwa, adres, telefon, e-mail):........................................................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Zgłoszenie należy przesłać e-mailem: biuro@pttk-pszczyna.slask.pl lub pocztą na adres:
Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej
ul. Rynek 15
43-200 PSZCZYNA
z dopiskiem „VI KONKURS KRASOMÓWCZY”.
Uczestnicy zamiejscowi wpłacają za udział w Konkursie wpisowe w wysokości 200,00 PLN, ,
a obserwatorzy zamiejscowi – 260,00 PLN na konto:
Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie
nr konta 11 8448 0004 0020 2459 2001 0001
(Przelew z zagranicy: POLUPLPR PL 11 8448 0004 0020 2459 2001 0001
z dopiskiem „VI KONKURS KRASOMÓWCZY” do dnia 10 marca 2019 r..
Zakwaterowanie w dniu 22 marca 2019 r. od godz. 14.00 w Hotelu PTTK w Pszczynie, ul. bpa
Bogedaina 16.
Proszę o wystawienie faktury:

TAK

NIE

Dane do faktury podaję na odwrocie karty zgłoszenia, tj. nazwę firmy i jej pełny adres oraz nr
NIP
* wypełnia jedynie uczestnik

VERTE !!!

Oświadczenie uczestnika- obserwatora
VI Konkursu Krasomówczego o tytuł „Przewodnik - Krasomówca”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w szczególności imienia,
nazwiska, i innych danych podanych w karcie zgłoszenia w celach związanych z udziałem w
VI Konkursie Krasomówczym o tytuł „Przewodnik - Krasomówca”. Udzielenie zgody jest
dobrowolne, jednak zgodnie z regulaminem Konkursu, nie udzielenie zgody może skutkować
brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, w celach promocji VI Konkursu
Krasomówczego o tytuł „Przewodnik – Krasomówca” Udzielenie zgody jest dobrowolne,
jednak nie udzielenie zgody skutkować będzie brakiem możliwości umieszczenia zdjęć, na
których występuje uczestnik w materiałach dotyczących Forum.

………………………………………………… …………………………………………………
(miejscowość, data )
(imię i nazwisko i podpis uczestnika)
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Oddział PTTK „Ziemia
Pszczyńska” w Pszczynie;
2) dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z udziałem w VI Konkursie
Krasomówczym o tytuł „Przewodnik – Krasomówca”, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz b
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) wizerunek przetwarzany będzie w celach związanych z promocją VI Konkursu
Krasomówczego o tytuł Przewodnik – Krasomówca”, w szczególności może być umieszczony
w prasie drukowanej bądź na stronach internetowych organizatora lub instytucji
współpracujących;
4) dane osobowe oraz wizerunek przechowywane będą do czasu wniesienia sprzeciwu;
5) podane dane osobowe będą umieszczone na liście uczestników, komunikatach końcowych
oraz opublikowane w informacjach prasowych;
6) każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania:
7)uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8)kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ppt@avx.pl

