
 
Załącznik 1 do Regulaminu Konkursu „Pronar oczami dziecka” 

 
Formularz zgłoszeniowy do konkursu: 

„Pronar oczami dziecka” 
 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka - Uczestnika Konkursu (**): 
Imię i nazwisko (*)  
Wiek (*)  
w konkursie „Pronar oczami dziecka”  na zasadach określonych w Regulaminie tego konkursu. 
 
 
Dane rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu: 
Imię i nazwisko (*)  
Adres zamieszkania: ulica, numer domu, miejscowość, kod pocztowy (*) 

 

Adres e-mail (*)  
Telefon kontaktowy (*)  
Adres korespondencyjny:  
               Oświadczam, że jest zgłoszony Uczestnik Konkursu jest autorem zgłoszonego Rysunku oraz, że nie narusza on jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. (*)          Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu. (*)          Wyrażam zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do zgłoszonego na konkurs Rysunku na Organizatora –  Pronar Sp. z o.o. - na warunkach określonych w Regulaminie konkursu. (*)          W przypadku niezgodności z prawdą ww. Formularza zgłoszeniowego zgadzam się ponieść całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zobowiązuję się pokryć w całości ewentualną szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty z tym związane. (*)           Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody przez Organizatora oraz w celach promocji konkursu.          Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Pronar Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres e-mail informacji handlowych i marketingowych (w tym newsletter) dotyczących usług i produktów, które oferuje Pronar Sp. z o.o.          Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Pronar Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew na podany adres zamieszkania informacji handlowych i marketingowych dotyczących usług i produktów, które oferuje Pronar Sp. z o.o. 
  (*) pola obowiązkowe  (**) dane wypełnia rodzic lub opiekun prawny       

Data i podpis opiekuna prawnego Uczestnika 
Konkursu 


