
 

 
 

 
KARTA ZGŁOSZENIA  
APPLICATION FORM 

 

1. IMIĘ / NAME   KOBIETA / FEMALE   MĘŻCZYZNA / MALE 

  

2. NAZWISKO / SURNAME 5. E-MAIL 

  

3. ADRES / ADDRESS 6. TELEFON / PHONE 

  

4. DATA URODZENIA / DATE OF BIRTH 6. WWW 

  

7. WYKAZ PRAC ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU: TYTUŁ, TECHNIKA, ROK WYKONANIA, WYMIARY, TEMAT, 
WYJAŚNIENIE UŻYTYCH SYMBOLI / AN ITEMIZED LIST OF WORKS ENTERED INTO THE COMPETITION INCLUDING 

THE FOLLOWING INFORMATION: TITLE, TECHNIQUE, YEAR OF CREATION, DIMENSIONS, THEME AND AN 
EXPLANATION OF SYMBOLS USED /  

 

 

Wysłanie wypełnionego zgłoszenia wraz z pracą konkursową i oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem uznaje się za wyrażenie 
przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach i na zasadach opisanych w Regulaminie. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z postanowieniami Regulaminu Konkursu „XIII Międzynarodowym Konkursie na Ekslibris Gliwice 
2020” oraz akceptuję warunki udziału w ww. Konkursie i wyrażam zgodę na  publikowanie prac w katalogu wystawy, innych publikacjach 
i Internecie oraz na przekazanie prawa własności oraz autorskich praw majątkowych zgłoszonych na konkurs prac na Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Gliwicach, czyli Organizatora Konkursu, zgodnie z postanowieniem ww. Regulaminu. 

Sending the completed application together with the competition entry and the statement about reading the Regulations shall be deemed as 
the Participant's consent to the processing of his personal data for the purposes and on the principles described in the Regulations. 

By completing the application for participation in "XIII International Competition for Exlibris Gliwice 2020" I declare that I have read the 
provisions of the Competition Regulations and I accept terms and conditions of participation in the Competition and I agree for the publishing 
my works in the exhibition catalogue, other publications and on the Internet and for transfer of the ownership and the copyright to works 
submitted for the Competition to the Municipal Public Library in Gliwice, the Organizer of the Competition, in accordance with the provisions 
of the Regulations. 

 

 

……………….................................     ……………………………………………. 
(data / date)         (podpis / sign)   

Organizatorem Biblioteki 
jest Miasto Gliwice 
The Organizer of the Library 
is the City of Gliwice 

 

 

The Organizer of the 

Library is the City of 

Gliwice 

 


