
A. KARTA ZGŁOSZENIA NA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURS FILMOWY „MOJA PARAFIA”  

Tytuł filmu …............................................................................................................................  

Nazwa parafii, którą promuje Film 

............................................................................................................................................  

Imię i nazwisko zgłaszającego 

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

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

Adres organizacji (parafialnej, innej) 

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

Numer kontaktowy ……………………………………………………………………………………………………………. 

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

 Imiona i nazwiska uczestników (wiek) ……………………………………………………………………............... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Lektury w kadrze” i akceptuję jego treść 

oraz, że znajduję się w posiadaniu pisemnych oświadczeń uczestników (rodziców lub prawnych 

opiekunów w przypadku uczestników niepełnoletnich) zawierających zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia oraz promocji konkursu (poprzez umieszczenie na stronie organizatora lub stronie 

konkursu oraz wyświetlenie podczas  XVII Pielgrzymki Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę 30 

maja oraz na antenie TV TRWAM) przez Radio Maryja i TV TRWAM zgodnie z Ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późniejszymi zmianami.  

 

podpis zgłaszającego        data 

 

 



 

B.  ZGODA RODZICA DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego dziecka 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. na 

potrzeby przeprowadzenia oraz promocji Konkursu Filmowego „Moja Parafia” (przez promocję 

rozumie się umieszczenie fragmentów lub całości filmów w mediach np. na stronie internetowej 

konkursu) przez Radio Maryja i TV TRWAM zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 

sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późniejszymi zmianami. 

 

 miejscowość i data       podpis rodzica (prawnego opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C. ZGODA PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia oraz promocji Konkursu Filmowego „Moja Parafia” (przez promocję rozumie się 

umieszczenie fragmentów lub całości filmów w mediach np. na stronie internetowej konkursu) przez 

Radio maryja i TV TRWAM zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 

roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późniejszymi zmianami.  

 

miejscowość i data        czytelny podpis uczestnika 


