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V MIĘDZYNARODOWY KONKURS KULINARNY 
„SMAK GOŚCINNOŚCI 2019” 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 
Formularz należy uzupełnić elektronicznie. 

 
1. Nazwa szkoły: ………..…………………………………………………………………………........................................................................... 

2. Adres szkoły (z kodem pocztowym), kraj ………………………………………………………............................................................ 

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

3. Telefon (fax) / e-mail ……………………………………………………………………………........................................................................ 

Niniejszym zgłaszam do konkursu zespół w składzie: 
 
 

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

(imię i nazwisko ucznia nr 1)                                     (imię i nazwisko ucznia nr 2) 

 

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

                           (data urodzenia, klasa, typ szkoły)             (data urodzenia, klasa, typ szkoły) 

 

 

Nauczyciel: 

 

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

(imię i nazwisko nauczyciela)  

 

 

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

(TELEFON KONTAKTOWY; ADRES E-MAIL) 

 

.................................................................................................................................................................................................................... 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKÓW KONKURSU 
 
 

 
1. Zapoznałem się z Regulaminem V Międzynarodowego Konkursu Kulinarnego „Smak Gościnności”2019 i akceptuję jego 

postanowienia 
2. Oświadczam, że jestem autorem pracy zgłoszonej do Konkursu. 
3. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych – zgodnie z Ustawą 

z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.) –  
przez Organizatora V Międzynarodowego Konkursu Kulinarnego „Smak Gościnności” 2019 

4. Oświadczam, że w/w Organizator poinformował mnie: 
 o administratorze moich danych osobowych, którym jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Małopolska Szkoła 

Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, ul. Zdrojowa 18. 
 o celu gromadzenia moich danych osobowych, którym jest realizacja V Międzynarodowego Konkursu Kulinarnego 

„Smak Gościnności”2019 
 o prawie dostępu do treści swoich danych, o możliwości ich poprawiania i uzupełniania oraz o możliwości 

wycofania zgody na przetwarzanie moich danych 
5. Wyrażam zgodę na udostępnianie mojej pracy dla celów przeprowadzenia Konkursu, o którym wyżej mowa. 
6. W przypadku zwycięstwa w Konkursie przenoszę nieodpłatnie na Organizatora Konkursu wszelkie prawa majątkowe 

oraz pokrewne do mojej pracy konkursowej. 
7. Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ja niżej 

podpisany/a wyrażam zgodę na:  

Przetwarzanie moich danych osobowych oraz nieodpłatne wykorzystywanie, używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne 
rozpowszechnianie mojego wizerunku i moich wypowiedzi, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach  
(w tym w postaci fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej), na potrzeby Konkursu organizowanego przez 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tytusa Chałubińskiego Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach (zwanego 
dalej Organizatorem) w celach organizacji, przebiegu i  promowania Konkursu, postaw proedukacyjnych, w celach 
edukacyjnych, informacyjnych, reklamowych, statystycznych oraz archiwalnych. 
 
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, a w szczególności: wykorzystanie wykonanych zdjęć i nagrań 
filmowych za pośrednictwem dowolnego medium (telewizja, prasa Internet - w tym rozpowszechnianie na portalach 
społecznościowych typu Facebook, Twitter, Instagram, YouTube itp. - w ramach profilu ZSP MSG lub powiązanego), 
upublicznianie na tablicach ściennych ZSP MSG, zamieszczanie w kronice ZSP MSG, broszurach informacyjnych, ulotkach, 
gazetkach i internetowych serwisach informacyjnych ZSP MSG, udostępnianie na stronie internetowej ZSP MSG oraz 
zamieszczanie w materiałach filmowych i zdjęciowych podstawowych danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, klasa, 
szkoła, zajęte w konkursie miejsce). 

 
Jestem świadomy/a, że niniejsza zgoda jest: 

• nieodpłatna 
• nieograniczona czasowo (do momentu wycofania zgody) 
• odwołalna w dowolnym momencie (w całości lub części) 
• nieograniczona ilościowo  
• nieograniczona terytorialnie 

 
Dla potrzeb Organizatora Konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony 
towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe i dźwiękowe z moim udziałem mogą być cięte, montowane, 
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu organizowanego przez ZSP MSG, 
oraz w celach informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. 
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Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moje dobra 
osobiste. 
 
Wizerunek nie może być użyty dla innych celów niż określone w przedmiotowym oświadczeniu.  

 
 
 
 

 

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

(podpis ucznia nr 1/i podpis opiekunów prawnych*)                            (podpis ucznia nr 2/i podpis opiekunów prawnych*) 
 
 
 
 

  ...................……………………….………….....................                           …….……………….................................................... 
                                      (podpis nauczyciela zawodu)                                                                  (pieczątka szkoły i podpis dyrektora)                              

 
 
 
 
*w przypadku uczestników niepełnoletnich podpisują również opiekunowie prawni uczestników 

 
Nauczyciel i uczniowie będą korzystać z noclegu  w internacie ZSP MSG:        TAK   /   NIE 

               (niepotrzebne skreślić) 

 

Jeżeli tak, to planowana data  i godzina przyjazdu…………………………………… 

Planowana data i godzina odjazdu……………………………………………………………. 

Liczba osób korzystających z noclegu ………………………………………………………. 

 

(Koszt noclegu  w dniu poprzedzającym konkurs oraz wyżywienie wynosi 30 zł/osoba) 

 


