
Załącznik nr 1a 

DO REGULAMINU  

KONKURSU- „PŁACHTA NAGRÓD  - PUMA 2022” 

(wypełnia rodzic, opiekun, kurator Uczestnika) 
 

 

ZGŁOSZENIE MAŁOLETNIEGO UCZESTNIKA (DO LAT 13) 

KONKURSU - „PŁACHTA NAGRÓD  - PUMA 2022” 

PRZEZ RODZICA, OPIEKUNA, KURATORA UCZESTNIKA 

WRAZ ZE ZGODĄ NA UDZIAŁ 
 

 

1. Niniejszym ja, ………………………………………….. jako rodzic*, opiekun*, kurator*1 Uczestnika 

……………………………. zgłaszam udział  ……………………………….. 

w Konkursie „PŁACHTA NAGRÓD  - PUMA 2022”  odbywającego się w dn. …………. 2022 r. w 

………………………….….. i wyrażam zgodę na udział Uczestnika w w/w Konkursie „PŁACHTA 

NAGRÓD - PUMA 2022”. 

2. Oświadczam w imieniu własnym, a także w imieniu Uczestnika jako jego reprezentant, iż  zapoznałem 

się z Regulaminem, jak również zapoznał się z nim Uczestnik, oraz, iż  akceptuję postanowienia 

Konkursu „PŁACHTA NAGRÓD - PUMA 2022”.  

3. Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie  przez 

Organizatora w Internecie, w szczególności w mediach społecznościowych, wizerunku Uczestnika 

oraz mojego wizerunku utrwalonego przez Organizatora podczas Konkursu „PŁACHTA NAGRÓD - 

PUMA 2022” w formie zdjęć fotograficznych lub nagrań audio-video, dla celów informacyjnych o 

Konkursie „PŁACHTA NAGRÓD - PUMA 2022”, a także dla celów związanej z tym Konkursem 

działalności promocyjnej, reklamowej i marketingowej. Powyższa zgoda nie jest ograniczona 

ilościowo, czasowo, ani terytorialnie. Wyrażam również zgodę na udzielenie przez Organizatora 

dalszego zezwolenia na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika i mojego 

wizerunku w wyżej wskazanym zakresie na rzecz influencera Kacpra „Qeska” Misztala – 

prowadzącego Konkurs „PŁACHTA NAGRÓD - PUMA 2022”.  

4. Podaję dane niezbędne do dokonania przez Organizatora rozliczenia podatkowego zaliczki na podatek 

dochodowy, od ewentualnej Nagrody uzyskanej w Konkursie: imię i nazwisko Uczestnika, adres 

zamieszkania, nr PESEL: …………………………………..……………. 

5. Poddaję mój adres e-mail/telefon (rodzica*, opiekuna*, kuratora*2): …………………………. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz moich w celu udziału Konkursie  

„PŁACHTA NAGRÓD - PUMA 2022”.  

 

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

(miejsce i data wypełnienia Zgłoszenia)                                          (imię i nazwisko i podpis) 

                                                                                                       (rodzica*, opiekuna*, kuratora*3) 

 
1 * właściwe zakreślić 
2 * właściwe zakreślić; 
3 * właściwe zakreślić. 


