
III GMINNE DYKTANDO DLA DOROSŁYCH
„O PIÓRO BURMISTRZA SĘDZISZOWA”

REGULAMIN

1. Organizatorem  konkursu  jest  Samorządowe  Centrum  Kultury  im.  Jana  Pawła  II
w Sędziszowie.

2. Zasady uczestnictwa:
• w dyktandzie mogą uczestniczyć osoby powyżej 18 roku życia
• warunkiem  uczestnictwa  jest  zgłoszenie  i  wypełnienie  formularza  dostępnego

w Bibliotece Publicznej w Sędziszowie oraz na stronie internetowej scksedziszow.pl
• w dyktandzie nie mogą uczestniczyć absolwenci filologii polskiej
• w konkursie mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy gminy Sędziszów
• udział w konkursie jest bezpłatny
• nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwa komisja oceniająca

3. Konkurs  odbędzie  się  16  listopada  2019  roku  o  godzinie  1600 w  sali  wielofunkcyjnej
Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie.

4. Termin i miejsce składania kart zgłoszeń: 15.11.2018r. do godz. 900 - Samorządowe Centrum
Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie - Biblioteka Publiczna.



Karta zgłoszeniowa

1. Imię………………………………………………………………

2. Nazwisko………………………………………………………….

3. Adres………………………………………………………………

4. Numer telefonu…………………………………………………….

5. Adres e-mail………………………………………………………..

6. Oświadczam, że nie jestem absolwentką/absolwentem filologii polskiej.

Wyrażam  zgodę  na  publikację  imienia,   nazwiska  oraz  wizerunku  na  stronie  internetowej
Samorządowego  Centrum  Kultury  im.  Jana  Pawła  II  w  Sędziszowie,  Urzędu  Miejskiego
w  Sędziszowie oraz prasie (Gazeta Jędrzejowska, Echo Dnia, Nasza Gazeta Sędziszowska).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z  2002 r.,  Nr 101,  poz.  926 z poźn.zm.) przez
Organizatora  Konkursu  dla  celów  związanych  z  przeprowadzeniem i  rozstrzygnięciem  Konkursu
zgodnie z regulaminem Konkursu.

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II
ul. Dworcowa 26, 28-340 Sędziszów;
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
e-mail: iod@czi24.pl
3.Więcej informacji uzyska Pan/Pani pod adresem: (link do obowiązku informacyjnego 
znajdującego się na stronie http://scksedziszow.pl/rodo.htm).

                  

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

   (Data i podpis)


