
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

„Wołomiński Festiwal Sztuki im. Cypriana Kamila Norwida” 
 

Fundacja “Idylla” ul. Mazowiecka 11 / 49, 00-052 Warszawa, Polska 
DANE UCZESTNIKA 

Imię  
Nazwisko  
Wiek  
Tytuł pracy 
konkursowej/utworu   

Autor utworu:  

Jeśli uczestnik zgłaszany 
jest przez placówkę 
oświatową lub 
organizację, proszę 
wskazać jej dane: 

 

Jeśli zgłoszenie dotyczy 
zespołu muzycznego, 
proszę wpisać nazwę: 

 

DANE KONTAKTOWE 
Województwo  
Powiat  
Gmina  
Miejscowość  
Ulica  
Nr budynku  
Nr lokalu  
Kod pocztowy  
Telefon kontaktowy  

Adres email  
 

Rodzaj konkursu: 

□ Konkurs literacki 
□ Konkurs plastyczny 
□ Konkurs muzyczny 
□ Konkurs poezji śpiewanej 
□ Konkurs recytatorski 

 



 

 
 

OŚWIADCZENIA 
1. Zapoznałem/am się z się z właściwym Regulaminem Konkursu, który akceptuję i zobowiązuję się 

stosować do jego postanowień. 
2. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Wołomiński Festiwal Sztuki im. Cypriana Kamila 

Norwida” współfinansowany jest ze środków otrzymanych z budżetu Powiatu Wołomińskiego 
3. Zostałem/am poinformowany/a, że udział w projekcie jest bezpłatny. 
4. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w konkursie w ramach „Wołomińskiego Festiwalu 

Sztuki im. Cypriana Kamila Norwida” oraz zgodę na ocenę mojej twórczości konkursowej przez 
komisję konkursową w celu rozstrzygnięciu zwycięzcy konkursu.  

5. Spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie określone w ww. regulaminie. 
6. Podane przez mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym, jestem świadomy/a odpowiedzialności 

za podanie nieprawdziwych danych. 
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym Formularzu 

do celów związanych z konkursem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). 

8. W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy 
o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach  
z tym związanych. 

a. Administratorem danych osobowych jest: Fundacja „IDYLLA” ul. Mazowiecka 11/49, 00-
052 Warszawa, tel.: 574 525 500, e-mail: kontakt@fundacjaidylla.org 

b. Dane osobowe Pani/Pana: 
c. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

i. realizacji zawartego między stronami kontraktu na uczestnictwo w konkursie  
w ramach „Wołomińskiego Festiwalu Sztuki”. 

ii. realizacji ciążącego na administratorze obowiązku wynikającego z zawartej  
z podmiotem finansującym działanie umowy. 

iii. Dane osobowe będą przechowywane w okresie od przesłania formularzu 
zgłoszeniowego do dnia 31.12.2027 r. 

d. Informujemy, że przysługuje Panu/i prawo do żądania od administratora dostępu do Pana/i 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub  
o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia 
danych. 

e. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie  
w ramach „Wołomińskiego Festiwalu Sztuki im. Cypriana Kamila Norwida”. 
Konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia 
w ww. projekcie. 

f. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz jego przesłanie jest jednoznaczne  
z wyrażeniem zgody na udział w konkursie w ramach „Wołomińskiego Festiwalu Sztuki”. 

 
 
 

……………………………… 
Data 

……………………………………………… 
Czytelny podpis 

 

 

mailto:kontakt@fundacjaidylla.org

