
 

Parafia Przemienienia Pańskiego, Pl. Narutowicza2, 21-400 Łuków, e-mail: kolegiata.lukow@wp.pl tel. 25 7982652. 
Koordynator orszaku: 509199705  e-mail: lukowianin@wp.pl 

Konto bankowe Orszaku Trzech Króli : Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju , ul. Tryboniów 3a, 21-400 Łuków,  
Bank Spółdzielczym w Łukowie, Nr 90 9204 0001 0019 1678 2000 0010 z dopiskiem „ORSZAK” 

                                                                                                    Łuków dnia. ………………..12.2014 r. 

 

ZGŁOSZENIE PRACY GRUPOWEJ NA KONKURS PLASTYCZNY NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 
Szopkę należy dostarczyć na własny koszt do 20.12.2014r.  

do Łukowskiego Ośrodka Kultury. 

 
Autorzy pracy: 

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

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

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

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

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

 

Adres szkoły: …………………………………………………………………………….…………………………… 

Kontakt do opiekuna / osoby reprezentującej szkołę: ………………………………………………………………… 

Kontakt                tel. …........................................ e-mail:  …........................................................................................ 
Oświadczam iż: 

1. posiadam zgodę rodziców  lub opiekunów prawnych wyżej wymienionych uczniów naszej szkoły na  ich udział w konkursie                                                                                                               

plastycznym  na Szopkę Bożonarodzeniową  organizowanym przez Parafię Przemienienia Pańskiego w Łukowie we 

współpracy z Łukowskim Ośrodkiem Kultury.   

3. Akceptując treść regulaminu konkursu wyrażam zgodę na publikację ich danych osobowych ( imienia i nazwiska )  na stronach 

internetowych  Parafii Przemienienia Pańskiego, Łukowskiego Ośrodka Kultury, Orszaku Trzech Króli, oraz partnerów konkursu 

(Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju, UM Łuków, Starostwo Powiatowe w Łukowie, lokalnych mass-mediów) oraz w innych 

materiałach promocyjnych w ramach realizacji w/w konkursu i zadań promocyjnych Orszaku Trzech Króli w Łukowie wraz z 

dokumentacją zdjęciową powstałą podczas realizacji niniejszego Konkursu. 

4. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem uczestnictwa w projekcie i akceptuję jego postanowienia. 

5. Wyrażam zgodę na wykorzystanie materiałów z wizerunkiem naszych uczniów w celu promocji konkursu oraz Orszaku 

Trzech Króli w Łukowie przez organizatorów konkursu oraz ich partnerów merytorycznych jak i medialnych. 

6. Oświadczam, iż jestem świadomy odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, potwierdzam, że 

wszystkie dane podane przeze mnie są prawdziwe. 

7. Biorąc udział w projekcie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich / mojego syna/córki zgodnie z 

Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez „Parafię Przemienia Pańskiego z siedzibą w Łukowie,  

Plac Narutowicza 2, 21-400 Łuków dla celów rekrutacji, organizacji, promocji w/w konkursu  w ramach zadań statutowych.  

……………………………………………………………. 
podpis 

 

Regulamin na stronie Orszaku  Trzech Króli w Łukowie 

www.lukow.orszak.org  

mailto:kolegiata.lukow@wp.pl
http://www.lukow.orszak.org/

