
Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach ul. Jaworznik 6, 42-580 Wojkowice tel. 32 769 64 82 

e-mail: mok@mokwojkowice.pl;   www.mokwojkowice.pl 

KARTA UCZESTNIKA 
ELIMINACJE MIEJSKIE 

KONKURSU RECYTATORSKIEGO „MAŁY OKR 2019” 

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW 

 

 

Po zaznajomieniu się z regulaminem Konkursu Recytatorskiego „MAŁY OKR” zgłaszam swój 
udział w: 

- turnieju RECYTATORSKIM * (0-III, IV-VI, VII, VIII i gimnazjum) 

- turnieju WYWIEDZIONE ZE SŁOWA * (IV-VI, VII, VIII i gimnazjum) 

- turnieju POEZJI ŚPIEWANEJ * (VII, VIII, gimnazjum) 
*) niepotrzebne skreślić 
 
 

1) Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………………………………... 

 

2) Adres e-mailowy…………………………………………………………………………………… 

 

3) Data urodzenia………………………………………………………………………………………... 

 

4) Tel. Kontaktowy………………………………………………………………………………………. 

 
5) Instytucja delegująca – (nazwa, adres, telefon)  

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

 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
6) Imię i nazwisko Instruktora 

…………………………………………………………………………………………… 

7) Kategoria wiekowa, w której występuję (0-III, IV-VI, VII, VIII i gimnazjum)  

 

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

 

8) Utwory przygotowane na Konkurs (podać tytuł, nazwisko i imię autora, rodzaj utworu 

wiersz czy proza; czas trwania prezentacji, nazwisko i imię tłumacza, ew. nazwisko i imię 

kompozytora). 

 

A 

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

 

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

 

B 

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

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
C 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach z siedzibą 

w Wojkowicach przy ul. Jaworznik 6; adres e-mail: mok@mokwojkowice.pl. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r (RODO), informuję że: 

1) Pani/Pana    dane     osobowe     przetwarzane     będą     na     podstawie     art.     6     ust     1     pkt     

b     RODO,     w celu organizacji Eliminacji Miejskich konkursu recytatorskiego „Mały OKR 2019”. 

2) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu organizacji eliminacji. Jest 

Pan/Pani zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność 

udziału w eliminacjach. 

3) Pani/Pana       dane       osobowe       nie       będą       przekazywane       do odbiorców       znajdujących       

się     w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, 

Lichtenstein i Norwegia). 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji Eliminacji Miejskich konkursu 

recytatorskiego „Mały OKR 2019, a także po ich zakończeniu do momentu wygaśnięcia roszczeń jak 

również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych 

i rachunkowych. 

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym celu 

zawiadomi Pani/Pan Administratora w formie pisemnej. 

6) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@mokwojkowice.pl 

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). 

8) Zgodnie   z   obowiązującym    prawem    Pani/Pana    dane    możemy    przekazywać    podmiotom    

przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom 

uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do tego 

uprawnionym. 

 

Wyrażam zgodę: 

TAK /  NIE  na przetwarzanie moich danych osobowych w celach promocyjnych. 

TAK / NIE na wykorzystanie wizerunku przez Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach utrwalonego 

podczas ELIMINACJI MIEJSKICH KONKURSU RECYTATORSKIEGO „MAŁY OKR 2019” 

na stronie: www.mokwojkowice.pl w celu sporządzenia fotorelacji z jej przebiegu. 

 

 

 

…………………………….. 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 
* Wybraną opcję proszę podkreślić 
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