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KARTA UCZESTNICTWA
w II OGÓLNOPOLSKIEJ WYSTAWIE KRÓLIKÓW
w BOGUCHWALE
w dniach 6-7

października 2018 r.

(Prosimy o czytelne wypełnienie)
Imię i nazwisko Wystawcy zwierząt: …………………………………………………………………………...
Miejsce zamieszkania: ………………….………………………………………………………………………...
Nr domu ………………… kod pocztowy …..……………………. poczta …...................................................
gmina …………………………….. powiat ………………………………….. wojew. ……………………....
nr PESEL
nr NIP
Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………………
telefon (stacjonarny i komórkowy): ……………………………………………………………………
adres e-mail : ……………………………………………………………………………………………
Nazwa banku i nr konta bankowego: …………………………………………………………………..

Nazwa i adres Urzędu Skarbowego: …………………………………………………………………...
Rezerwuję: dotyczy tylko wystawcy!
(właściwe podkreślić)

Rezerwuję: dla osób towarzyszących
(podać liczbę osób)
odpłatność: 50 - zł

nieodpłatnie
nocleg 06.10/07.10

tak

nie

nocleg

06.10/07.10

.……....

(podać liczbę osób)

wyżywienie bezpłatnie:
obiad

6 października

tak

nie

wyżywienie odpłatnie
6 października

obiad

cena 20 zł ……..
(podać liczbę osób)

kolacja

6 października

tak

nie

kolacja

6 października

cena 20 zł ……..
(podać liczbę osób)

śniadanie 7 października

tak

nie

7 października

tak

nie

obiad

śniadanie 7 października

cena 15 zł .….....
(podać liczbę osób)

obiad

7 października

cena 20 zł ……..
(podać liczbę osób)
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Deklaruję udział w Wystawie:

Lp.

Rasa, odmiana barwna

płeć

Znakowanie

wiek

cena

L.U./P.U.

Uwagi
kolekcja (K),
młody (Mł)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Potwierdzam odbiór Regulaminu Ogólnopolskiej Wystaw Królików w Boguchwale, oraz
oświadczam, że zapoznałem/am się z jego postanowieniami i wyrażam zgodę na udział w Wystawie
na warunkach określonych w tym Regulaminie.
……………………………………………………
czytelny podpis Wystawcy
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z
siedzibą w Boguchwale ul. Suszyckich 9
2) kontakt z inspektorem ochrony danych w PODR – inspektor.odo@podrb.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania zgłoszenia uczestnictwa w imprezie
organizowanej przez Ośrodek, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby uczestniczące w imprezie organizowanej przez
Ośrodek, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres organizowania, przeprowadzenia i
rozliczenia imprezy.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed
jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego
złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: inspektor.odo@podrb.pl;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w imprezie.
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia uczestnictwa w imprezie.

czytelny podpis ………………………………………………………
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów budowania pozytywnego
wizerunku Jednostki w przestrzeni publicznej i w mediach

czytelny podpis ………………………………………………………
Organizator Wystawy prosi o dokładne i czytelne wypełnienie niniejszej karty zgłoszeniowej oraz
przesłanie jej do dnia 26 września 2018 r. (termin ostateczny) na adres:
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Suszyckich 9
36-040 Boguchwała
lub elektronicznie ( w formie skanu) : boguchwala@podrb.pl
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