
 
 
 
 

 

 
Załącznik nr 1 do Regulamin Konkursu dla młodych artystów pt. „A co z wartościami?” 

                    
Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG,  
pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków Krajowych. 

 

 

  
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 

ul. Grabiszyńska 184, 

53–235 Wrocław | Polska 

 

tel. +48 71 715 96 00, +48 663 901 767 

fax. +48 334 90 56 

biuro@pamieciprzyszlosc.pl 

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 

DANE AUTORA PRACY KONKURSOWEJ ZGŁOSZONEJ DO KONKURSU „A CO Z WARTOŚCIAMI” 

Imię  

Nazwisko  

Telefon  email  

ADRES ZAMIESZKANIA 

Ulica                                                         Numer  

Kod 

pocztowy 

 Miejscowość  

 

Tytuł pracy: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

Praca jest cyklem: tak/ nie*  

 Praca nie jest cyklem 

 Cykl składa się z ……………. części; (słownie …………………………………….…………. części)  

*niepotrzebne skreślić 

Określenie techniki wykonania 

 

Wymiary pracy  



                    
 
Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG,  
pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków Krajowych. 

 

 

Informacja o autorze (do 1200 znaków) 

 

 

 

 

Oświadczam, że: 

a) Zapoznałem/am się z Regulamin Konkursu pt. „A co z wartościami” artystycznej konstrukcji 
przestrzennej i akceptuję jego postanowienia, 

b) Posiadam pełnię praw autorskich do zgłoszonych w konkursie projektów, 
c) Zgłoszone do udziału w konkursie projekty nie były wcześniej nigdzie publikowane ani zgłaszane do 

innych konkursów, 
d) Wyrażam zgodę na zasady konkursu zawarte w regulaminie i potwierdzam określone w nim prawa 

organizatora,  
e) Wyrażam zgodę na publikację zdjęć moich prac 

 

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

Data i czytelny podpis  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” moich danych osobowych podanych 

przeze mnie w niniejszym formularzu dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu dla młodych 

artystów „A co z wartościami?” oraz celów związanych z późniejszym wykorzystaniem pracy konkursowej 

objętej niniejszym zgłoszeniem, w ramach udzielonej Ośrodkowi licencji do pracy konkursowej.  

2. Oświadczam, że wiadomym mi jest, iż zakres przetwarzanych danych osobowych, szczegółowe cele oraz 

zasady, na jakich przetwarzane będą moje dane osobowe określa Regulamin konkursu, z którego treścią się 

zapoznałem i akceptuję. 

     ……………………………….. 

      podpis 

 


