
Załącznik nr 3 do Regulaminu Gry miejskiej

„EKOmpost – segreguj z głową”
* Wypełnić drukowanymi literami

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY DO GRY MIEJSKIEJ:

1. NAZWA DRUŻYNY: ……………………………………………………………………….

2. IMIĘ i NAZWISKO OPIEKUNA DRUŻYNY: ……………………………………………………………………….

3. NUMER TELEFONU: ……………………………………………………………………….
(używany w Grze miejskiej i do komunikacji z Drużyną)

Członkowie Drużyny:

Uczestnik 1
1. IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………………………………. 

2. SZKOŁA:              ……………………………………………………………………….

3. KLASA:             ……………………………………………………………………….

Uczestnik 2
1. IMIĘ I NAZWISKO:   ………………………………………………………………………. 

2. SZKOŁA:            ……………………………………………………………………….

3. KLASA:            ……………………………………………………………………….

Uczestnik 3
1. IMIĘ I NAZWISKO:  ………………………………………………………………………. 

2. SZKOŁA:           ……………………………………………………………………….

3. KLASA:          ……………………………………………………………………….

Uczestnik 4
JAKO OPIEKUN DRUŻYNY BĘDĘ AKTYWNIE UCZESTNICZYŁ W GRZE MIEJSKIEJ:

*TAK / *NIE:

*- prawidłowe podkreślić

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

Miejscowość, data i podpis Osoby Zgłaszającej / Opiekuna Drużyny

„Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020



OŚWIADCZENIE OPIEKUNA DRUŻYNY:

Ja …………………………………………………………… oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią oraz że  na czas Gry miejskiej, 
zgodnie z Regulaminem Gry przejmuję pełną odpowiedzialność za wszelkie działania, oraz za powierzonych mojej opiece 
członków Drużyny (Uczestników), wymienionych w niniejszym zgłoszeniu. Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Gry.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
Miejscowość, data i podpis Opiekuna Drużyny

Niniejszym oświadczam, iż ja, niżej podpisany,  w związku z udziałem w Grze miejskiej  „EKOmpost – segreguj z głową” 
wyrażam nieodpłatnie, nieodwołalną zgodę na to, aby mój wizerunek i/lub głos oraz wypowiedź (wraz z imieniem i 
nazwiskiem jeżeli Organizator uzna to za stosowne) w całości lub w postaci dowolnych fragmentów, zostały wykorzystane w
publikacjach Organizatora oraz Współorganizatora, jak również w przygotowywanych przez te podmioty materiałach 
promocyjnych lub reklamowych. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do 
wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi na 
wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym a w szczególności na: nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, 
magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multmedialnej (w tym Internet);

b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach wideo, dyskach 
audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multmedialnej (w tym 
Internet);

c) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie;
d) prawo obrotu w kraju i za granicą;
e) wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których wizerunek utrwalono;
f) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multmedialnej;
g) wykorzystanie w utworach multmedialnych;
h) wykorzystanie na stronach internetowych, w tym na stronach Organizatora i Współorganizatora;
i) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci 

telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
j) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym;
k) wykorzystanie do celów promocyjnych i reklamy z wyłączeniem promocji politycznej;
l) umieszczenie i wykorzystanie fotosów we własnych materiałach promocyjnych, na stronach internetowych, w 

prasie, w reklamie mało- i wielkoformatowej z wyłączeniem promocji politycznej.

Jednocześnie oświadczam, że ja zapoznałam/łem się z informacjami zamieszczonymi w Załączniku nr 4 do Regulaminu Gry 
miejskiej, będącymi realizacją obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, dotyczącymi przetwarzania danych 
osobowych Uczestnika Konkursu oraz jego Przedstawiciela Ustawowego, a także znane są mi wszystkie przysługujące 
prawa, o których mowa w art. 15 – 18 RODO.

……………………………………………………………………
Data i podpis Opiekuna Drużyny

„Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz”
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