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................................................................                            
 (imię i nazwisko uczestnika konkursu)          
 
 ................................................................                            
 (dane szkoły - nazwa, adres, telefon)              
 
................................................................                            
 
  ................................................................                            
                                           
                                           

 
ZAŁĄCZNIK nr 1 do REGULAMINU 

REGIONALNEGO KONKURSU LITERACKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV - VII                 
pod hasłem "MÓJ WYMARZONY OBÓZ NA JURZE" 

 
 

................................................................                            ........................................................... 
 (imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna)                                                      (miejscowość, data) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 Niniejszym oświadczam, że zostałem zapoznany/zostałam zapoznana i zgadzam się                             
z treścią Regulaminu Regionalnego Konkursu Literackiego dla uczniów klas IV - VII pod hasłem 
"Mój wymarzony obóz na Jurze", a w szczególności z następującymi punktami Regulaminu:  
 Biorąc udział w konkursie wyraża się zgodę na nieodpłatne wykorzystanie w całości lub 

fragmencie wszystkich prac konkursowych (nie tylko finałowych) w celu promowania 
działalności statutowych organizatorów (np.: reklama w mediach: telewizja, internet, materiały 
drukowane).  

 Uczestnictwo w konkursie, przesłanie prac konkursowych wraz z pisemnym oświadczeniem 
rodziców (prawnych opiekunów) uczestnika (załącznik nr1)  na adres                                 
organizatora: konkurs-msp1piekary@o2.pl, jest jednoczesnym wyrażeniem zgody prawnych 
opiekunów dziecka na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb 
konkursu. Dane osobowe uczestniczących w konkursie będą wykorzystane zgodnie z Ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883), dla celów 
przeprowadzenia konkursu  (m.in. umieszczenie nazwisk uczestników konkursu w mediach 
lokalnych, na stronach www organizatorów, facebookowym fanpage organizatorów, na 
wystawie prac konkursowych, podczas ogłoszenia wyników w trakcie imprezy kończącej 
konkurs). 

 Zgodnie z ogólnymi przepisami podatkowymi (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, tj. Dz.U. 2018 poz. 200 
ogłoszony 8 grudnia 2017r), odbiorca nagrody powyżej kwoty 760,00 zł jest zobowiązany  
do wpłaty 10% podatku od całej wartości nagrody, przed realizacją 
(skonsumowaniem) wygranej nagrody (tutaj przed rozpoczęciem korzystania z świadczeń 
turystycznych – nagroda I – pobyt na obozie JURA 2018) organizatorowi fundującego 
nagrodę/świadczącego usługi turystyczne tj. Biuro Turystyki  BADUR, ul Piekarska 75,             
41-949 Piekary Śląskie, który to zobowiązuje się do przekazania w/w podatku do organu 
podatkowego. 

 
 

                                                                                            ........................................................... 
                                                                                                                (data i podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
 


