
                                                                                    
 

          Załącznik nr 1 

 

Formularz zgłoszeniowy udziału w konkursie  

„Rodzinne Fotostory w Świętokrzyskim Parku Narodowym” 

 

Imię i nazwisko zgłaszającego (osoba pełnoletnia): 

 

 

 

E-mail: 

 

 

 

Telefon kontaktowy: 

 
 
 
Adres zamieszkania: 

 
 
 
 
Dorośli (liczba uczestników): Dzieci (liczba uczestników)*: 
*(Łącznie maksymalnie 8 osób) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt edukacyjny „Rodzinne Fotostory w Świętokrzyskim Parku Narodowym” jest finansowany 

ze środków Fundacji PGE. 

         

  



                                                                                    
Załącznik nr 2 

 

 

Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Ja, niżej podpisany/-a …………….………………………………………………………………………………………………………………...  

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Świętokrzyski Park Narodowy zgodnie z art. 13 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, 

str. 1 ze zm.) tzw. RODO  w celu realizacji konkursu „Rodzinne Fotostory w Świętokrzyskim Parku Narodowym” 

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

            miejscowość, data                                                                                                           podpis 

[Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody*] na przetwarzanie moich danych osobowych przez Świętokrzyski Park 
Narodowy zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) tzw. RODO w celach informacyjnych i promocyjnych firmy poprzez 
wykorzystanie wizerunku, umieszczanie zdjęć na stronie internetowej Parku, portalach społecznościowych  
i w kronice Parku. 
 

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

            miejscowość, data                                                                                                             podpis 

* niepotrzebne skreślić 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody  

rodziców/opiekunów prawnych* na udział dziecka w konkursie „Rodzinne fotostory  

w Świętokrzyskim Parku Narodowym” 

 

Ja, niżej podpisany/-a …………….………………………………………………………………………………………………………………...  

wyrażam zgodę na udział ………………………...………………………………………………………………… pozostającego/-j pod moją 

opieką prawną, w  konkursie „Rodzinne fotostory w Świętokrzyskim Parku Narodowym” 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka przez 
Świętokrzyski Park Narodowy zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) tzw. RODO w celu realizacji konkursu 
„Rodzinne Fotostory w Świętokrzyskim Parku Narodowym” 

 

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

            miejscowość, data                                                                                                          podpis 

[Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody *] na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dziecka 
pozostającego pod moją opieką prawną przez Świętokrzyski Park Narodowy zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze 
zm.) tzw. RODO w celach dokumentacyjnych, informacyjnych i promocyjnych firmy poprzez umieszczanie zdjęć na 
stronie internetowej Parku, portalu społecznościowym, w kronice Parku oraz innych mediach. 
 

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

            miejscowość, data                                                                                                            podpis 

 

* niepotrzebne skreślić 

 



                                                                                    
Załącznik nr 3 

 
Karta uczestnictwa w konkursie 

„Rodzinne fotostory w Świętokrzyskim Parku Narodowym” 
 

 
Miejsce na pieczątki okolicznościowe ŚPN 

 

 

Punkty, gdzie można odbić pieczątkę okolicznościową: 

1. Budynek Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4 – pokój nr 11, sekretariat. 

2. Święta Katarzyna, wejście do Parku – punkt sprzedaży biletów. 

3. Święty Krzyż, wejście na galerię widokową na gołoborze na Łysej Górze - punkt sprzedaży biletów. 

4. Nowa Słupia, wejście do Parku – punkt sprzedaży biletów. 

 

…………………….……………………………… 
                                 Miejscowość i data 
 

…………………….……………………………… 
Imię i nazwisko zgłaszającego 

(jak w formularzu zgłoszeniowym) 

 


