
  
 

 

Załącznik do Uchwały Nr 7369/2022 
Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia 27 czerwca 2022r. 

 
Regulamin Konkursu 

„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”  
etap wojewódzki - Województwo Opolskie 2022 

 
I. Organizatorzy konkursu 

 

Organizatorem etapu wojewódzkiego konkursu „Fundusz sołecki- najlepsza inicjatywa” jest Zarząd 

Województwa Opolskiego przy współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów z siedzibą w Koninie. 

 
II. Cel konkursu 

 

1. Konkurs „Fundusz Sołecki – Najlepsza Inicjatywa” ma na celu promocję idei funduszu sołeckiego.  

2. Szczegółowe cele konkursu to:  

1) Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju  obszarów 
wiejskich. 

2) Przekazanie adresatom/uczestnikom wiedzy i informacji w zakresie realizacji projektów służących 
aktywizacji lokalnej społeczności, sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego,  

3) Prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju 
społeczno-zawodowego, 

4) Promocja jakości życia na wsi oraz promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego, 
5) Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów 

wiejskich zasobów środowiska naturalnego, 
6) Upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału 

ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru. 
 
III. Kategoria konkursu 
Konkurs realizowany jest w jednej kategorii „Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu 
sołeckiego”. 
 

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs skierowany jest do sołectw z terenu województwa opolskiego, które na przestrzeni lat 
2012-2022 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu 
sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. 

2. Łączny udział środków z funduszu sołeckiego oraz środków stanowiących wkład własny sołectwa, 
w całkowitych kosztach związanych z realizacją danego przedsięwzięcia nie może być mniejszy niż 
40%. 

3. Z konkursu wyłączone są projekty nagrodzone I, II i III miejscem w poprzednich wojewódzkich i 
ogólnopolskich edycjach organizowanych przez Zarząd Województwa Opolskiego i Krajowe 
Stowarzyszenie Sołtysów.  

4. Zgłoszenia do konkursu wojewódzkiego w imieniu sołectwa może dokonać: sołtys wsi, członek 
rady sołeckiej oraz wójt/burmistrz gminy, na której terenie znajduje się dane sołectwo. 

5. Do konkursu można zgłosić tylko  1 projekt z danego sołectwa. 
 
 
 
 



  
 

 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie wojewódzkim jest złożenie prawidłowo wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami  w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 18 lipca 2022r. 

Za prawidłowe zgłoszenie uważa się przysłanie skanu kompletu dokumentów zgłoszeniowych,                        

na skrzynkę mailową Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. na adres e-mail:  

dwo@opolskie.pl (o zachowaniu terminu decyduje data wysłania materiału zgłoszeniowego 

pocztą elektroniczną) lub dostarczenie wersji papierowej kompletu dokumentów zawierających: 

formularz zgłoszeniowy (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu),  dokumentację 

zdjęciową (max. do 5  zdjęć wysokiej rozdzielczości wydrukowanych jednostronnie, pojedynczo 

wraz z opisem) i pozostałe wymagane załączniki tj.: oświadczenie autora zdjęć - załącznik nr 2                 

oraz płyta CD/DVD, na której nagrany zostanie formularz zgłoszeniowy w edytowalnej wersji 

elektronicznej wraz z max. 15 szt. zdjęciami zapisanymi w formacie JPG oraz pozostałymi  

załącznikami, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, ul. Hallera 9, 45-867 Opole (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu 

do urzędu) 

7. Cały materiał powinien być dostarczony w skoroszycie (wpinanym do segregatora) wraz z opisaną 

płytą CD/DVD  z nagranym pełnym materiałem przekazanym w formie papierowej. 

8. Wraz z przekazaniem zdjęć konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody autora zdjęć na ich 

nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie przez organizatorów w celach informacyjno-

promocyjnych (zgodnie z wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu). 

9. Przesłane zgłoszenie wraz z załącznikami i zdjęciami oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne 

wykorzystanie do celów informacyjno-promocyjnych konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza 

inicjatywa” (etap wojewódzki), bieżącej pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego oraz Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. 

10. Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać: 

1) Opis zgłoszonego projektu – zgodnie z kryteriami konkursu, którego źródło finansowania 

stanowiły środki wyodrębnione w budżetach gmin zgodnie z zapisami art. 3, pkt. 1 ustawy z 

dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim  (Dz. U. z 2014, poz. 301). 

2) Do formularza obowiązkowo należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 

właściwy urząd gminy/ urząd miasta kserokopię wniosku sołectwa złożonego do wójta / 

burmistrza zgodnie z zapisami art. 3, pkt. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu 

sołeckim (Dz. U. z 2014r. , poz. 301) oraz oświadczenie urzędu gminy o zakończeniu realizacji 

zgłoszonego projektu. 

11. Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentacji zgłoszonych projektów. 

12. Dokumenty złożone do konkursu nie podlegają zwrotowi. 

 

V. Kryteria oceny 

1. Ocena projektów zgłoszonych do konkursu obejmuje ocenę formalną i ocenę merytoryczną.  

2. Ocena formalna polega na sprawdzeniu zgodności wymaganych dokumentów z kryteriami  określonymi  

    w niniejszym regulaminie.  

3.  Kryteria oceny formalnej: 

1)  terminowość zgłoszenia, 
2)  prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej oraz dołączona na 
płycie CD/DVD edytowalna wersja elektroniczna wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz 
wysokiej rozdzielczości zdjęcia (max. 15 szt.) 
3)  kompletność załączników,  
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4)  procentowy udział środków z funduszu sołeckiego oraz środków stanowiących wkład własny 
sołectwa w całkowitych kosztach związanych z realizacją danego przedsięwzięcia. 

4. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych (pozytywna ocena formalna) jest warunkiem przekazania 
projektu do oceny merytorycznej.  
 

Tabela 1: Kryteria oceny merytorycznej  
 

Lp. Kryterium oceny Punktacja 

1. Wpływ projektu na poprawę warunków życia mieszkańców wsi 0-25 pkt. 

2. Zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu 0-18 pkt. 

3. Długofalowe oddziaływanie projektu 0-10 pkt. 

4. Wpływ projektu na integrację społeczności lokalnej 0-15 pkt. 

5. Oryginalność, innowacyjność projektu 0-17 pkt. 

6. Wkład własny sołectwa 0-15 pkt. 

Razem 100 pkt. 

 

 

VI. Harmonogram konkursu 

 

Lp. 
Działanie Wykonawca 

Termin wykonania  
w 2022 r.  

1 
Ogłoszenie konkursu 

Zarząd Województwa 
Opolskiego, Krajowe 
Stowarzyszenie Sołtysów 

czerwiec 

2 
Zgłoszenie udziału wraz z materiałem 
dokumentującym do sekretariatu 
DWO/UMWO 

sołectwo/gmina do 18 lipca 

4 
Rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego 
konkursu – wręczenie nagród laureatom 
konkursu (ogłoszenie wyników konkursu) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, 
Krajowe Stowarzyszenie 
Sołtysów 

do 4 września 
 

 

 

 

VII. Ocena zgłoszeń 

 

1. Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Marszałka Województwa. 

2. Oceny dokonuje się w zakresie kryteriów konkursowych i punktowej skali oceny podanej                  
w pkt. V niniejszego regulaminu. Komisja może uszczegółowić kryteria oceny. Uzyskane oceny 
pozostają do wyłącznej wiadomości komisji i Zarządu Województwa Opolskiego. 

3. Członkowie komisji aktywnie uczestniczący w życiu i procesach rozwojowych sołectwa – 
uczestnika konkursu wyłączeni są z oceny danej miejscowości. 

 
 
 



  
 

 

VIII. Nagrody 

 

Rodzaj, wysokość i odbiorcy nagród w poszczególnych kategoriach konkursowych: 

Kategoria 

Laureaci 

I miejsce II miejsce III miejsce 

Najciekawszy projekt 

sfinansowany ze środków 

funduszu sołeckiego 

nagroda 
finansowa/rzeczowa 

o wartości / do 
wysokości  

7 000 zł 

nagroda 
finansowa/rzeczowa 

o wartości  / do 
wysokości  

5 000 zł 

nagroda 
finansowa/rzeczowa 

o wartości / do 
wysokości  

3 000 zł 

 

 

1. Komisja ma prawo zarekomendowania przyznania nagród w formie wyróżnień. Wyróżnienia 
przyznaje się   w odniesieniu do wybranych przez Komisję aspektów rozwoju i odnowy wsi. Punkty 
uzyskane w ocenie są kryterium pomocniczym. Wyróżnienia mogą mieć charakter finansowy w 
zależności od posiadanych środków. Na wyróżnienia przeznaczono łączną kwotę w wysokości do 
5 000 zł. 

2. Komisja rekomenduje Zarządowi Województwa Opolskiego przyznanie nagród. Komisja może 
rekomendować przyznanie nagród równorzędnych, bądź może zarekomendować nie przyznanie 
nagrody danego stopnia, jeśli zgłoszenia nie będą spełniać oczekiwań. Przyznanie nagród 
równorzędnych lub nie przyznanie nagród danego stopnia może wpłynąć na zmianę wysokości 
nagród finansowych lub rzeczowych. 

3. Nagroda finansowa przyznana zostaje sołectwu, w którym powołano organizację pozarządową 
działającą na rzecz rozwoju i odnowy wsi. W pozostałych przypadkach sołectwom przyznawane są 
nagrody rzeczowe. 

4. Propozycja Komisji w zakresie przyznania nagród w konkursie podlega akceptacji Zarządu 
Województwa Opolskiego. 

5. Laureat I miejsca kategorii „Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego” 
jest nominowany do udziału w etapie ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza 
inicjatywa”. 

6. Nagrody finansowe muszą być przeznaczone na cele związane z rozwojem miejscowości laureata. 
7. Zarząd Województwa zastrzega sobie prawo do żądania informacji o sposobie wykorzystania 

nagrody. 
 

IX. Postanowienia końcowe: 

1. Od postanowienia Zarządu Województwa Opolskiego nie przysługuje odwołanie. 
2. Prawo do interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w regulaminie,  
      przysługuje przewodniczącemu komisji konkursowej. 
3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikowania załączonych zdjęć i tekstów  
    zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym na stronach internetowych administrowanych  
    przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów  
    w mediach,  na stronach i portalach internetowych oraz w różnego rodzaju publikacjach,  
    prezentacjach multimedialnych  itp.  
4. Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
     Nr 2016/679 (Dz. Urz. Unii Europejskiej L119 z 04.05.2016r. str.1): 



  
 

 

1) Administratorem danych osobowych uczestników etapu wojewódzkiego konkursu „Fundusz sołecki – 
najlepsza inicjatywa”, skierowanego do sołectw z terenu województwa opolskiego jest Marszałek 
Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole 
2)  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w UMWO możliwy jest na adres email: iod@opolskie.pl  
3) Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą w celu z przygotowania, realizacji  
i promocji konkursu, zadań wynikających z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c, i art. 9 ust.2 lit. a oraz 
ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 
5) Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa.  
6) Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 
7) Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie. 
9) Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie. 
5. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy  Departamentu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: Pani Justyna Osiecka-Sułek,                        
tel. 77 44 82 108, Pan Arkadiusz Głąb tel. 77 44 82 124, e-mail:  odnowawsi@opolskie.pl. 
6. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronach internetowych: 
www.odnowawsi.opolskie.pl, www.kss.org.pl ; www.funduszesoleckie.eu. 
7. Załączniki do Regulaminu Konkursu stanowią jego integralną część. 
 

Załączniki do Regulaminu Konkursu: 
Załącznik nr 1 -  Formularz zgłoszeniowy 
Załącznik nr 2 -  Oświadczenie autora zdjęć  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  

Data otrzymania wniosku:………………………………………….. 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” (etap wojewódzki) 
 Województwo Opolskie 

 

1.Opis przedsięwzięcia (inicjatywy) 

 

Nazwa przedsięwzięcia  

 

Miejsce realizacji 

Województwo Powiat Gmina Sołectwo 

 

 

   

Imię i nazwisko oraz kontakt (telefon i e-mail) do osoby sporządzającej projekt: 

 

Termin realizacji: 

Opis projektu przedsięwzięcia  

1. Wpływ projektu na poprawę warunków życia mieszkańców wsi. 
2. Zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu. 
3. Długofalowe oddziaływanie projektu. 
4. Wpływ projektu na integrację społeczności lokalnej. 
5. Oryginalność, innowacyjność projektu. 

 

 

Maksymalnie 6000 znaków (tekst powinien zawierać konkretne odpowiedzi na pięć  w/w punktów) 

 

 

Liczba mieszkańców uprawnionych do uczestnictwa w zebraniach 
wiejskich 

 

Liczba mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim, podczas, którego 
podjęto decyzję o realizacji inicjatywy zgłoszonej do konkursu* 

 



  
 

 

(*w przypadku inicjatywy realizowanej na przestrzeni kilku lat, podać liczbę osób 
uczestniczących w zebraniu w każdym roku) 

 

 

Źródła finansowania przedsięwzięcia 

Wyszczególnienie Koszty całkowite (w zł) Koszty całkowite (%) 

1. Środki z funduszu sołeckiego   

2. Wkład własny sołectwa 

a) praca mieszkańców* 

b) praca sprzętu** 

c) materiały*** 

  

3. Inne środki np. sponsorzy, 

dotacje, konkursy 

  

Ogółem  100% 

*   Koszt 1 roboczogodziny określa się maks. na 15 zł;  

** Koszt pracy sprzętu ustala się maks. na 50 zł. 

*** Materiały wycenione zgodnie z cenami rynkowymi 

 

WAŻNE: łączny udział z środków z funduszu sołeckiego oraz środków stanowiących wkład własny sołectwa 

w całkowitych kosztach związanych z realizacją danego przedsięwzięcia nie może być mniejszy niż 40%. 

        

       Data                             Pieczątka sołtysa/rady sołeckiej                          Pieczątka i podpis sołtysa/rady  

                                                                      Urzędu Gminy                  sołeckiej/Wójta/Burmistrza 

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

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu  

 

OŚWIADCZENIE AUTORA ZDJĘĆ 

Ja niżej podpisany: 

Imię i nazwisko:  

Data i miejsce urodzenia:  

Nr telefonu:  

Adres zamieszkania:  

 

W miejscach wykropkowanych prosimy wpisać nazwę bądź numer załączonych zdjęć: 

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

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

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

Ja, niżej podpisany/podpisana oświadczam, że: 
 1. Jestem autorem*/autorką*  zdjęć stanowiących załącznik do formularza zgłoszeniowego na konkurs 
„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” i jestem uprawniony/a do nieograniczonego rozporządzania 
nimi.   
2. Prawa autorskie do zdjęć nie zostały ograniczone na rzecz osoby trzeciej.  
3. Zdjęcia nie zostały wykonane na odpłatne zlecenie organizatorów konkursu. 
4. Udzielam Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego i Krajowemu Stowarzyszeniowi 
Sołtysów nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na wielokrotne prezentowanie 
zdjęć przedłożonych przeze mnie w konkursie na:  
• stronach internetowych administrowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/ 
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów 
• we wszelkich wydawnictwach, broszurach, ulotkach, informacjach opracowanych/wydawanych przez 
lub we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego/Krajowym Stowarzyszeniem 
Sołtysów 
• wykorzystanie w bieżącej pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w tym 
umieszczania w prezentacjach, raportach, dokumentach.  
Powyższe nie ogranicza moich autorskich praw osobistych, jako twórcy/autora zdjęć.  
5. Prawa wizerunku osób na zdjęciach zostały wyjaśnione i osoby widniejące na zdjęciach wyraziły zgodę  
na wystawienie, kopiowanie, rozpowszechnianie i publikowanie ich wizerunku bez konieczności 
każdorazowego ich zatwierdzania wyłącznie do celu i potrzeb realizacji konkursu, w tym wykorzystania w 
publikacjach wydawanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/Krajowe Stowarzyszenie 
Sołtysów oraz na stronach, portalach  administrowanych przez organizatorów konkursu.   Zgoda obejmuje 
wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć/nagrań/wywiadów za pośrednictwem 
dowolnego medium w tym umieszczenie na stronach i portalach internetowych, zamieszczanie w 
bezpłatnych publikacjach oraz innych drukach (np. plakat, folder, artykuł itp.)  
6. Niniejszym przyjmuję na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby 
kierować  przeciwko Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego/Krajowemu 
Stowarzyszeniowi Sołtysów 



  
 

 

7. Przesłanie niniejszej deklaracji wraz ze zdjęciem/zdjęciami jest równoznaczne z akceptacją  zasad 
uczestnictwa w niniejszym konkursie.  
8. Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego/ Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w celu realizacji konkursu. 
9. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.   
10. Udzielam Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego/Krajowemu Stowarzyszeniowi 
Sołtysów nieodwołalnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć, filmów oraz nagrań wideo z moim 
wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania wyłącznie do celów realizacji konkursu. 
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć/nagrań/wywiadów za 
pośrednictwem dowolnego medium w tym umieszczenie na stronach i portalach internetowych 
należących do administratorów, zamieszczanie w bezpłatnych publikacjach oraz innych drukach (np. 
plakat, folder, artykuł itp.), których wydawcą są administratorzy. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam 
nieodpłatnie. 
11. Zgadzam się*/nie zgadzam* się na udostępnienie moich danych osobowych do celów monitoringu, 
kontroli  i ewaluacji konkursu przeprowadzanych przez Województwo Opolskie/ Krajowe Stowarzyszenie 
Sołtysów oraz inne podmioty uprawnione do takich czynności.  
Klauzula informacyjna: 
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  
Nr 2016/679 (Dz. Urz. Unii Europejskiej L119 z 04.05.2016 r. str.1): 
1) Administratorem danych osobowych uczestników etapu wojewódzkiego konkursu „Fundusz sołecki – 
najlepsza inicjatywa”, skierowanego do sołectw z terenu województwa opolskiego jest Marszałek 
Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole 
2)  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w UMWO możliwy jest pod numerem telefonu nr 77 541 64 
50, lub adresem email: iod@opolskie.pl  
3) Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą w celu z przygotowania, realizacji  
i promocji konkursu, zadań wynikających z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c, i art. 9 ust.2 lit. a oraz 
ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa. 
5) Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa.  
6) Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo  
 do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 
7) Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie. 
9) Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie. 

 
 

                                                                                                                                             
.……………………….…………                                                   ……………………………………..……………………………. 
Miejscowość,  data                                                                    czytelny podpis autora zdjęć, w przypadku osoby                    

                                                                                                      niepełnoletniej jej przedstawiciela ustawowego 

* niepotrzebne skreślić 

 


