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1. Dane uczestnika konkursu  

Imię  

Nazwisko  

Adres korespondencyjny  

Telefon kontaktowy  

Email kontaktowy  

Data urodzenia  

2. Dane opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich): 
Imię i nazwisko  Kontakt (telefon, mail) 

  

 

3. Tytuły zgłaszanych utworów 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

4. Oświadczenia: 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu konkursu Spojrzenia 2019:  
„… choć miłość rozgrzewa wodę – odwrotności 
Tu nie uświadczysz: woda nie studzi miłości.” i akceptuję jego zapisy. 
 
……………………………. 
Miejscowość i data

……………………………………….. 
Czytelny podpis uczestnika

…………………………………………….. 
Podpis opiekuna prawnego  
(w przypadku osób 
niepełnoletnich)

 
Oświadczam, że zgłoszone do konkursu wiersze (wymienione w pkt. 3 niniejszego formularza) 
są moimi samodzielnymi dziełami, do których wyłącznie ja posiadam osobiste i majątkowe 
prawa autorskie. 
 
……………………………. 
Miejscowość i data

……………………………………….. 
Czytelny podpis uczestnika

…………………………………………….. 
Podpis opiekuna prawnego  
(w przypadku osób 
niepełnoletnich)
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5. Dane osobowe: 

 
 
Do uzupełnienia przez uczestnika (jeżeli jest pełnoletni): 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu wzięcia udziału w konkursie 
Spojrzenia 2019: „… choć miłość rozgrzewa wodę – odwrotności 
Tu nie uświadczysz: woda nie studzi miłości.” przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną 
i Centrum Animacji Kultury z siedzibą w Poznaniu. Zapoznałem/am się z klauzulą 
informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.  
 
 
……………………………. 
Miejscowość i data

……………………………………….. 
Czytelny podpis uczestnika

 

 
Do uzupełnienia przez opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich): 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, którego jestem 
opiekunem prawnym, w celu wzięcia udziału w konkursie Spojrzenia 2019:  
„… choć miłość rozgrzewa wodę – odwrotności 
Tu nie uświadczysz: woda nie studzi miłości.” przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną 
i Centrum Animacji Kultury z siedzibą w Poznaniu. Zapoznałem/am się z klauzulą 
informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.  
 
 
……………………………. 
Miejscowość i data

  …………………………………………….. 
Podpis opiekuna prawnego  
(w przypadku osób 
niepełnoletnich)

 


