Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego
www.zpk.com.pl
Załącznik
do Regulaminu konkursu pn. „EKOLOGICZNE ZIELONE OAZY” organizowanego przez Województwo Śląskie Zespół
Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Konkurs „EKOLOGICZNE ZIELONE OAZY”
KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
Imię i nazwisko uczestnika
konkursu (autora pracy):

Nazwa miejscowości
lokalizacji działki (bez nazwy
ulicy i numeru).

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

Adres e-mail (opcjonalnie,
nie jest konieczny)
Telefon kontaktowy:

Opis zastosowanych w ogrodzie / działce metod oszczędzania wody:
Opis
W zgłoszonym do konkursu ogrodzie / działce ⃰ stosowane są następujące metody oszczędzania
wody (od 1 do 7 krótkich zdań):
1)…………………………………………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………………………………………
3)…………………………………………………………………………………………………………………
4)…………………………………………………………………………………………………………………
5)………………………………………………………………………………………………………………....
6)…………………………………………………………………………………………………………………
7)…………………………………………………………………………………………………………………
Przykłady stosowanych metod oszczędzania wody: podlewanie przy użyciu deszczówki zbieranej w
beczce, podlewanie przez stopniowe zraszanie, podlewanie w określonych godzinach, stosowanie kory lub
innych materiałów okrywających, sadzenie krzewów ocieniających, dobór roślin o mniejszych wymaganiach
wody, stosowanie mini ogrodów deszczowych, stosowanie studni chłonnych itp.

⃰ niepotrzebne skreślić

Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego
www.zpk.com.pl

1. Potwierdzam, że prace zgłoszone do konkursu nie naruszają praw, dóbr i godności osób trzecich oraz że
posiadam do nich pełne prawa autorskie, które nie są obciążone na rzecz osób trzecich.
2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora wszystkich nadesłanych przeze
mnie materiałów zgodnie z Regulaminem.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu
pn.”Ekologiczne zielone oazy” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zostałem(am) poinformowany(a)
o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na
ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
5. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i w pełni akceptuję jego zapisy.

…………………………………………………..
DATA, PODPIS UCZESTNIKA

