
Załącznik nr 1.                                     KATEGORIA SCENICZNA 
 
Imię i nazwisko/nazwa zespołu:  ……………………………………………………………………………………………….............…. 

Rodzaj występu:    ……………………………………………………………………………………………….............…. 

Przewidywany czas prezentacji:  ……………………………………………………………………………………………….............…. 

Szkoła/placówka, którą uczestnik reprezentuje: ………………………………………………………………………........…………. 

Adres e-mailowy uczestnika:  ……………………………………………………………………………………………….............…. 

Nr telefonu kontaktowego:  ……………………………………………………………………………………………….............…. 

Zgłaszam chęć udziału w XXX Wojewódzkim Konkursie Artystycznym „Młode Talenty” organizowanym przez II Liceum 
Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach w kategorii scenicznej. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu  oraz na wykorzystanie zarejestrowanych 
podczas eliminacji nagrań w celu promowania Konkursu. 
 
        Czytelny podpis 

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

 
 

 
Załącznik nr 2.                                     KATEGORIA LITERACKA 
 
Imię i nazwisko/nazwa zespołu:  ……………………………………………………………………………………………….............…. 

Rodzaj twórczości  (poezja/proza): ……………………………………………………………………………………………….............…. 

Ilość utworów (maksymalnie trzy): ……………………………………………………………………………………………….............…. 

Szkoła/placówka, którą uczestnik reprezentuje: …………………………………………………………………………….........……. 

Adres e-mailowy uczestnika:  ……………………………………………………………………………………………….............…. 

Nr telefonu kontaktowego: ……………………………………………………………………………………………….............…. 

Zgłaszam chęć udziału w XXX Wojewódzkim Konkursie Artystycznym „Młode Talenty” organizowanym przez II Liceum 
Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach w kategorii literackiej. Zobowiązuję się do 
przesłania moich prac drogą elektroniczną do dnia 31 stycznia 2022 r. do godziny 12.00. 
Wyrażam zgodę na publikację i wykorzystanie prac zgłoszonych do Konkursu  na stronie www.norwid.tychy.pl oraz  w innych 
mediach II LO (instagram, facebook). 
        Czytelny podpis 

 
        …................................................................... 
 
 
 
Załącznik nr 3.                                     KATEGORIA PLASTYCZNA 
 
Imię i nazwisko/nazwa zespołu: ……………………………………………………………………………………………….............…. 

Dziedzina sztuki plastycznej:  ……………………………………………………………………………………………….............…. 

Ilość prac (maksymalnie trzy):  ……………………………………………………………………………………………….............…. 

Szkoła/placówka, którą uczestnik reprezentuje: ……………………………………………………………………….........…………. 

Adres e-mailowy uczestnika: ……………………………………………………………………………………………….............…. 

Nr telefonu kontaktowego: ……………………………………………………………………………………………….............…. 

Zgłaszam chęć udziału w XXX Wojewódzkim Konkursie Artystycznym „Młode Talenty” organizowanym przez II Liceum 
Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach w kategorii plastycznej. Zobowiązuję się do 
złożenia moich prac w siedzibie organizatora Konkursu do dnia 31 stycznia 2022 r. do godziny 12.00. 
Wyrażam zgodę na publikację i wykorzystanie prac zgłoszonych do Konkursu  na stronie www.norwid.tychy.pl oraz w innych 
mediach II LO (instagram, facebook). 
        Czytelny podpis 

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

http://www.norwid.tychy.pl/
http://www.norwid.tychy.pl/


Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 
1. Udział XXX Wojewódzkim Konkursie Artystycznym „Młode Talenty” jest dobrowolny i jest jednoznaczny z akceptacją 
regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie wymaganym do realizacji konkursu. Skutkiem 
niepodania danych jest brak możliwości uczestnictwa w konkursie. 

 
2. W ramach konkursu przetwarzane są dane osobowe w zakresie: 

− imienia, nazwiska, wieku, szkoły, telefonu, adresu e-mail, 

− wykorzystania wizerunku dla celów promocyjnych organizatora, 

− rejestracji występu i wykorzystywania nagrań tego występu przez organizatora, 

− publikacji prac literackich i plastycznych, 

− nieodpłatnego utrwalenia i publikacji wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora. 

 
3. Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie konkursu jest Organizator. 

 
4. Każda osoba ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania 
przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Danych osobowych nie przetwarza 
się w sposób zautomatyzowany.  

 
5. Okres przetwarzania danych wynosi 10 lat od momentu ogłoszenia wyników. 

 
6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom administracji publicznej, usługodawcy, którym zostaną zlecone usługi 
związane z przetwarzaniem danych osobowych, Miejskie Centrum Oświaty w Tychach. 

 
7. Dodatkowych Informacji w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych udziela Organizator lub Inspektor 
Ochrony Danych pod adresem: iod.2LO@oswiata.tychy.pl 

 
 
 

 
       Przyjąłem/am do wiadomości 
 

 
       ….......................................................................................... 
       czytelny podpis rodzica (opiekuna)/pełnoletniego uczestnika  

mailto:2LO@oswiata.tychy.pl

