
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
 

III Wojewódzki Konkurs Wielkanocny „Wielkanoc z tradycją”  -  Koszalin 12.04.2019 r. 
 

 
Imię i nazwisko uczestnika      …………………………………………………………………....... 
 
Miejscowość (poczta, kod )     …………………………………………………………………….. 
   
Powiat        …………………………     Gmina         ….…………….……… 
 
Telefon kontaktowy      ………………………….… e-mail ……………………………. 
   

Lp.  Kategoria 
konkursowa 

Praca konkursowa 
*niepotrzebne skreślić 

 

Krótka charakterystyka 

1.  
 

Pisanka  Tak / Nie* 
 
 
  

2.  
 

Palma  Tak / Nie* 
 
 
  

3.  
Wypiek 

wielkanocny Tak / Nie* 
 
 
 

   
Oświadczenia uczestnika: 
1. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Wielkanoc z tradycją” oraz zawartą w nim Klauzulą 

informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w 
Barzkowicach i akceptuję jego postanowienia w całości.  

     
                        TAK*                NIE 
 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-
134 Barzkowice 2, na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 (tzw. RODO) moich danych osobowych 
zawartych w Formularzu zgłoszeniowym konkursu „Wielkanoc z tradycją” w celu uczestnictwa w konkursie                   
i jego przeprowadzenia przez ZODR. 

     
                         TAK*                  NIE 

 
3. Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do 

celów związanych z uczestnictwem w konkursie „Wielkanoc z tradycją”, poprzez m.in. publikację w przestrzeni 
publicznej oraz mediach. 

     
                         TAK*                  NIE 

 
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-

134 Barzkowice 2, na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 (tzw. RODO) moich danych osobowych 
zawartych w Formularzu zgłoszeniowym konkursu „Wielkanoc z tradycją” w celach marketingowych  przez ZODR. 

     
                         TAK*                  NIE 

 



5. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne, lecz 
niezbędne w cel wzięcia udziału w konkursie „Wielkanoc z tradycją” oraz że mam prawo do dostępu do swoich 
danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach 
wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych 
w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. 

     
                         TAK*                  NIE 
 
 

         …………………………… 
                   Data i podpis uczestnika 

 
*wstawić X we właściwej kratce 

 
 
 

 
INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 
1. Organizatorem konkursu jest Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, dalej ZODR, 

Barzkowice 2, 73-134 Barzkowice, NIP: 854-00-16-836. 
2. Konkurs odbędzie się 12.04.2019 r. w godz. od 10.00 do 13.30 w Koszalinie, przy ul. Władysława Andersa 34, w 

Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie. 
3. Formularz zgłoszeniowy czytelnie wypełniony należy doręczyć do Organizatora do 29.03.2019 r.:  
1) osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 

Oddział w Koszalinie, ul. Przemysłowa 8, 75-215 Koszalin albo  
2) mailem załączając skan podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres: zodr.koszalin@poczta.internetdsl.pl   
3) faksem na numer 94 342 79 24. 
4. Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona i o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 


