„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Karta zgłoszeniowa – konkurs fotograficzny
„Zimowa Matka Natura w obiektywie”
(uczestnik dorosły)
Imię i nazwisko uczestnika:
…………………………………………………………………………………………
Miejsce zamieszkania:
…………………………………………………………………………………………
Wiek uczestnika:…………………….....
Telefon: ………………………………..
………………………………………..
Podpis uczestnika

Zgoda na wykorzystanie zdjęć
Ja
niżej
podpisany/a
………………………………………………………..………………...
legitymujący/a się dowodem osobistym o numerze …………………………………………, PESEL
…………………………………………………..,
zamieszkały/a
w
…………….....
……………………………………………pod
adresem
………………………………………
…………………………………………………… wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć mojego
autorstwa przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska, ul. Wybudowanie 4, 13- 306 Kurzętnik,
w realizacji zadań własnych, a w szczególności w celach promocyjnych. Pisemna zgoda obejmuje:
wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również
tworzenie, przechowywanie, użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego
medium, w tym w wersji elektronicznej w sieci Internet i w formie drukowanej. Zgoda zostaje wyrażona
bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.
………………………………………
Podpis

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA LUBAWSKA
ul. Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik
Biuro: ul. Sienkiewicza 2, 13- 306 Kurzętnik
tel/faks: (56) 491 8163
www.lgdziemialubawska.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Karta zgłoszeniowa – konkurs fotograficzny
„Zimowa Matka Natura w obiektywie”
(uczestnik niepełnoletni)
Imię i nazwisko uczestnika:
…………………………………………………………………………………………………...
Miejsce zamieszkania:
………………………………………………………………………………………………….
Wiek uczestnika:…………………….....
Imię i nazwisko opiekuna:
………………………………………………………………………………….……………….
Nr telefonu opiekuna:
……………………………………………………………………………………………..…….

………………………………………..
Podpis uczestnika

Zgoda na wykorzystanie zdjęć
Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………..…… legitymujący/a się
dowodem osobistym o numerze…………, PESEL ……………………………………………., zamieszkały/a
w………………………………………………………….........................
pod
adresem
…….………………………………………………. wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć autorstwa mojego
dziecka …………………………………………………… przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska, ul.
Wybudowanie 4, 13- 306 Kurzętnik, w realizacji zadań własnych, a w szczególności w celach promocyjnych.
Pisemna zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie,
jak również tworzenie, przechowywanie, użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem
dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w sieci Internet i w formie drukowanej. Zgoda zostaje
wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.
……………………………………..
Podpis rodzica

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA LUBAWSKA
ul. Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik
Biuro: ul. Sienkiewicza 2, 13- 306 Kurzętnik
tel/faks: (56) 491 8163
www.lgdziemialubawska.pl

