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KARTA UCZESTNICTWA w konkursie na 

„NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY” 
 

podczas XXXI Barzkowickich Targów Rolnych ”Agro Pomerania 2018” 
 
Zgłaszamy do konkursu Wieniec Dożynkowy w Kategorii: 

  □ I  Kategoria: Tradycyjny wieniec dożynkowy 

(np. korona;  stożkowata kopa; płaski - wieniec ograbek ) 

□ II Kategoria: Wieniec dożynkowy - forma dowolna 

(np. kapliczki, wozy, symbole) 
 
Uczestnik: 
Sołectwo: ……………………………………… 
Koło Gospodyń Wiejskich / Organizacja pozarządowa (wypełnić jeśli dotyczy):  
..................................................... 
 
Gmina:  ......................................... 
Powiat:   ......................................... 
 
Osoba do kontaktu: ......................................... 

Adres mailowy: ......................................... 

Telefon:   ......................................... 

 
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem konkursu i przyjmuję jego warunki: 
 
 
 

………………………………….   ………………..………………………………… 
miejscowość – data   czytelny podpis zgłaszającego wieniec w imieniu sołectwa/KGW 

Dokładnie wypełnioną i podpisaną KARTĘ UCZESTNICTWA proszę wysłać:  
- pocztą na adres ZODR w Barzkowicach,  73-134 Barzkowice,  
lub: 
- faxem na nr 91 561 37 91, 
- pocztą elektroniczną na adres:  row.barzkowice@home.pl . 

Telefon kontaktowy w sprawie konkursu:   91 479 40 29, 91 479 40 69 i 91 561 37 02. 
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Oświadczenia osób fizycznych: 
 
1. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem konkursu na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” oraz zawartą w nim 

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

 
…………………………… 

                 Data i podpis uczestnika 
 

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 Karcie uczestnictwa konkursu na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” w celu uczestnictwa w konkursie i 
jego przeprowadzenia przez ZODR. 

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

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 na „Najładniejszy wieniec dożynkowy”, poprzez m.in. publikację w przestrzeni 
publicznej oraz mediach. 
 

 
                              
                                                                                    …………………………… 

          Data i podpis uczestnika 
 

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 Karcie uczestnictwa konkursu na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” w celach marketingowych  przez 
ZODR. 

 
 

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

5. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne 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. 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 

 


