Konkurs "Urodziny Doktora Tusza"
Wolę rozdawać prezenty, niż je otrzymywać, dlatego zapraszam do udziału w konkursie plastycznym. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu wieka firmowego pudełka. Rysunek pod
tytułem "Urodziny Doktora Tusza" należy stworzyć w poniższym obrysie, a następnie dostarczyć go wraz z wypełnionym oświadczeniem do sklepu stacjonarnego DrTusz, ul. Wyszyńskiego 2/75,
15-888 Białystok, do dnia 31.05.2019r. W konkursie biorą udział uczniowie klas I-III. Autorzy 3 najciekawszych prac otrzymają gry planszowe, a zwycięski rysunek przeniesiemy na 5 000 pudełek.
Ale to nie koniec! Za każde pudełko z limitowanej serii, które trafi do klienta, wpłacę 1 zł na rzecz Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2 im. dr I. Białówny w Białymstoku.
Powodzenia! - DrTusz

OŚWIADCZENIE
Imiona i nazwisko ucznia, klasa
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka przez DrTusz Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 2 lok. 75, 15-888 Białystok, NIP 542-314-16-09, dla celów opublikowania wyników konkursu
plastycznego „ Urodziny Doktora Tusza”, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne,
ale konieczne do udziału w konkursie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i prawo ich poprawiania. Konkurs jest publiczną imprezą - podstawowe dane identyfikacyjne laureatów (imię,
nazwisko, szkoła, klasa) będą publikowane w internetowych serwisach informacyjnych administratora danych. Dane laureatów mogą też być udostępnione do publikacji w mediach. W odniesieniu do publikacji danych
laureatów oraz przekazania ich prasie podmiot danych ma prawo wnieść sprzeciw do administratora danych. Ponadto uprzejmie informujemy, że rozpowszechnianie wizerunków uczestników publicznej imprezy
nie wymaga zgody.
…………………………………….
(Miejscowość i data)

...............................................................................
( Czytelny podpis opiekuna prawnego )

..........................................................
(Telefon kontaktowy)

Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej przekazanej na konkurs oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Oświadczam, że zapoznałem/am się
z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu Plastycznego „Urodziny Doktora Tusza”.
..........................................................
( Podpis autora )

...............................................................
( Podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Regulamin dostępny na https://blog.doktortusz.pl/konkurs/

