
 
NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE I KOMPLETNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
KARTA UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI 

ELIMINACJI LOKALNYCH KONKURSU RECYTATORSKIEGO „Mały OKR 2020” 
 DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 
Po zaznajomieniu się z regulaminem Konkursu Recytatorskiego zgłaszam swój udział w: 

- turnieju RECYTATORSKIM * (0-III, IV-VI, VII i VIII) 
- turnieju WYWIEDZIONE ZE SŁOWA * (IV-VI, VII i VIII) 
- turnieju POEZJI ŚPIEWANEJ * (VII i VIII) 
*) niepotrzebne skreślić 
 

1. Imię i nazwisko ................................................................................................................................................. 

2. Adres e-mailowy ............................................................................................................................................... 

3. Data urodzenia ........................................................ tel. kontaktowy ............................................................... 

4. Instytucja delegująca – adres, telefon (szkoła, placówka kulturalna) ………………......................................... 

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

5. Kategoria wiekowa, w której występuję (0-III, IV-VI, VII i VIII) ………………………………............ 

6. Utwory przygotowane na Konkurs (podać tytuł, nazwisko i imię autora, rodzaj utworu wiersz czy proza; 

czas trwania prezentacji, nazwisko i imię tłumacza, ew. nazwisko i imię kompozytora): 

A ............................................................................................................................................................................... 

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

B ...............................................................................................................................................................................  

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

C …………………………………………………………………………………………………………………......................................................... 

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

7. Imię i nazwisko instruktora   ............................................................................................................................ 

8.      Telefon kontaktowy do instruktora ………………………………………………………………………………………………..………….. 

9.      Udział w warsztatach recytatorskich:  TAK / NIE (niepotrzebne skreślić) 

 
 
[ ] Wyrażam / [ ] nie wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych  
i dokumentujących działalność Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie, Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu 
oraz Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego. 
 

 
 
 
 
 
          ...............................................      …………..……………………………………..       ................................................. 
 miejscowość i data                                podpis instruktora                   podpis opiekuna prawnego                                                        
 

Administratorem podanych danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Suszcu przy ulicy Ogrodowej 22  
– Inspektor Ochrony Danych: Tomasz Saternus, kontakt listowny na adres administratora, email: iodo@kulturasuszec.pl 

- Celem przetwarzania danych jest udział w konkursie. 
- Zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w konkursie, następnie przechowywane w archiwum przez okres ustalony na 

podstawie przepisów archiwalnych, podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury nr 1375 z dnia 16.09.2002 r. 

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

- Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie. Podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencją 

niepodania danych będzie brak umieszczenia na liście laureatów konkursu i ewentualnego dostarczenia nagrody. 
 


