
Załącznik nr 1 do regulaminu 

„OGRÓD PRZYJAZNY RODZINIE  I TURYSTOM” 
 

Karta zgłoszenia  
 
 

1 
Imię i nazwisko /nazwa uczestnika 
Konkursu 

 

2 Adres 
 

4 Numer telefonu kontaktowego  

5 Adres e-mail  

6 
Opis gospodarstwa rolnego* 
1. Rodzaj produkcji 
2. Powierzchnia 

 

7 

Opis gospodarstwa 
agroturystycznego*  
1. Data rozpoczęcia 
2. Liczba pokoi 
3. Rodzaj oferty 

 

8 

Opis przedmiotowego ogrodu  
1. Data powstania 
2. Powierzchnia 
3. Opis roślinności 
4. Mała architektura 
5. Ogólna charakterystyka ogrodu 

 

*- jeśli dotyczy  
1. Oświadczam, iż akceptuję regulamin konkursu „Ogród przyjazny rodzinie i turystom” 

Składając niniejsze zgłoszenie akceptuję treść regulaminu konkursu „Ogród przyjazny rodzinie i turystom”. Regulamin jest 
dostępny w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. 
 

W celu zapewnienia realizacji Pani/Pana praw, przed wyrażeniem zgody prosimy o zapoznanie się z informacjami 
zawartymi w „Informacji o przetwarzaniu danych” stanowiącymi załącznik do Regulaminu.  

 

Zgoda na przetwarzanie danych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie 
(WMODR), ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej na konkurs „Ogród 
Przyjazny Rodzinie i Turystom”.  

 

 

…………………………, ……………      ………………………………………. 
(Miejscowość i data)              (Podpis uczestnika) 

 
 



Załącznik nr 1 do regulaminu 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………..., wyrażam zgodę na utrwalenie 
mojego wizerunku podczas konkursu „Ogród Przyjazny Rodzinie i Turystom” w postaci zdjęć, filmów i nagrań przez 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. 

 

Zezwalam na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych 
i informacyjnych związanych z prowadzona działalnością. Niniejsza zgoda obejmuje takie formy rozpowszechniania jak: 
udostępnianie na stronie internetowej www.w-modr.pl, w mediach społecznościowych administrowanych przez Warmińsko- 
-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, zamieszczanie wizerunku w wydawnictwach Warmińsko- 
-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych 
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. 

 

Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie rozpowszechniania wizerunku. 
 
 

…………………………, ……………      ………………………………………. 
(Miejscowość i data)              (Podpis uczestnika) 

 
 


