Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Czad i Ogień – obudź czujność!”
organizowanego przez Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
oraz Starostę Inowrocławskiego

Wzór zgłoszenia udziału w konkursie „Czad i Ogień – obudź czujność!”.
§ 1. Na podstawie § 3 p. 8 regulaminu konkursu „Czad i Ogień – obudź czujność!” ustala się
wzór zgłoszenia udziału w konkursie, w następującej formie:
(wzór)
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Inowrocławiu
ul. Poznańska 133
88-100 Inowrocław
Zgłoszenie do konkursu „Czad i Ogień – obudź czujność!”
Miejscowość i data: ………………………………………………………
Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………
Data urodzenia uczestnika: (dzień, miesiąc, rok) ……………………………………
Miejscowość zamieszkania – pobyt stały, uczestnika: (podać tylko nazwę miejscowości) ……
…………………………………………………………………………………………………
Pytania konkursowe i odpowiedzi (wpisywać czytelnie):
1) Czy tlenek węgla można rozpoznać po zapachu lub kolorze?
……………………………………………………………………………………………
2) Kto ma uprawnienia do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych?
………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji z uczestnikiem: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację na stronie internetowej organizatora
http://www.kppsp.inowroclaw.pl następujących moich danych osobowych, jeżeli zostanę wybrany/-a zwycięzcą konkursu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie: imię i nazwisko,
miejscowość zamieszkania, wizerunek na zdjęciu z wręczenia głównej nagrody. Żadne inne
dane nie będą publikowane, ani udostępniane.

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie ww. danych osobowych zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. Poz. 922), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), zakresie określonym regulaminem konkursu „Czad i Ogień – obudź czujność!”.
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z regulaminem konkursu „Czad i Ogień – obudź czujność!”, jego treść jest mi znana i przyjąłem(-ęłam) do wiadomości i stosowania postanowienia
tego regulaminu.
Czytelny podpis uczestnika:………………………………………
§ 2. Dopuszcza się inną formę układu zgłoszenia pod warunkiem, że będzie ono zawierało
wszystkie określone regulaminem elementy. Można złożyć przedmiotowe zgłoszenie na dokumencie załącznika nr 1 do regulaminu.
* - niepotrzebne skreślić.

