
Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Konkurs na Maskotkę The World Games Wrocław 2017 

organizowany przez Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z 

Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu 50-101, ul. Rynek 13, wpisany do 

Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców - prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia – Fabryczna pod numerem KRS 0000504742, NIP: 8971796827, REGON: 022358693, 

Kapitał zakładowy: 3 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”)  

1. Nazwa Szkoły/Instytucji:  

 
 
 
 

 

2. Nazwa i skład Zespołu: (imiona i nazwiska uczniów)  

 
 
 
 

 

3. Liczba osób w Zespole:  

 
 
 
 

 

4. Dane kontaktowe Zespołu konkursowego  

 
 
 
 

 

5. Opis pracy konkursowej (technika wykonania)  

 
 
 
 

 



6. Uwagi  

 
 
 
 

 

x 
 Przyjmuję do wiadomości i akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu oraz oświadczam, 

że: 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych zawartych w 

niniejszej Karcie zgłoszeniowej dla celów związanych z organizacją Konkursu,  

- posiadam upoważnienie rodziców/opiekunów prawnych dzieci i młodzieży wchodzących w skład 

Zespołu konkursowego do wyrażenia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych zawartych w 

niniejszej Karcie Zgłoszeniowej dla celów związanych z organizacją Konkursu, zgodnie z 

postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 

133, poz. 883). Oświadczam również, iż posiadam zgodę rodziców/opiekunów prawnych dzieci i 

młodzieży wchodzących w skład Zespołu na ich udział w Konkursie oraz na publikację ich wizerunku 

dla celów związanych z organizacją Konkursu.  

 

 

_____________________________ 

Data, podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły/ reprezentanta instytucji zgłaszającej Zespół 

1. Kartę zgłoszeniową należy wydrukować, wypełnić i podpisać oraz przesłać adres: Zespół ds. The 

World Games, ul. Rynek 13, 50-101 Wrocław, również w przypadku załączania pliku z Pracą 

konkursową drogą online, tj. poprzez formularz na stronie www.wroclaw.pl/the-world-games-2017. 

2. Umowę w przedmiocie nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich należy podpisać i przesłać 

pocztą (w oryginale) na adres: Zespół ds. The World Games, ul. Rynek 13, 50-101 Wrocław. Prace 

przesłane bez ww. Umowy nie zakwalifikują się do Konkursu. Patrz – Regulamin Konkursu dostępny 

na www.wroclaw.pl/the-world-games-2017. Każdy z dokumentów opisanych w ust. 1 i 2 musi zostać 

podpisany przez Dyrektora szkoły lub inną osobę uprawnioną do reprezentacji instytucji, która 

dokonała zgłoszenia danego Zespołu konkursowego.  

3. Rodzic/opiekun prawny dziecka udzielając upoważnienia Dyrektorowi szkoły lub innej instytucji w 

ramach której powołany został Zespół konkursowy do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dziecka, wyrażając zgodę na udział dziecka w Konkursie oraz zgodę na udostępnienie 

wizerunku dziecka może posłużyć się „Oświadczeniem rodzica/ opiekuna prawnego” znajdującym się 

na stronie www.wroclaw.pl/the-world-games-2017 (oświadczenie ma charakter przykładowy, 

Organizator nie wymaga posłużenia się ww. wzorem). 

http://www.wroclaw.pl/the-world-games-2017

