
REGULAMIN WYDARZENIA 
Akcja promocyjna „Krośnianie w obiektywie” 

 

§ 1 

Organizator wydarzenia 
 

Akcja promocyjna „Krośnianie w obiektywie”, zwana dalej Akcją Promocyjną, organizowana jest przez 

Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnie reprezentowane przez Pana Łukasza Szmyda – 

Dyrektora, na terenie Centrum Handlowego VIVO! Krosno, przy ul. Bieszczadzkiej 29 w Krośnie. 

§ 2 

Cel wydarzenia 
 

Celem Akcji Promocyjnej jest promocja działalności Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie 

w przestrzeni publicznej i mediach. 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 
 

1. Akcja Promocyjna adresowana jest do osób odwiedzających Centrum Handlowe VIVO! Krosno  
przy ulicy Bieszczadzkiej 29. 

2. W Akcji Promocyjnej mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie będą mogły wziąć 
udział w Akcji Promocyjnej po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego. 

3. Udział w Akcji Promocyjnej jest bezpłatny. 

4. Warunkiem przystąpienia do akcji, jest wyrażenie przez uczestnika pisemnej zgody na wykorzystanie 
swojego wizerunku, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

5. Warunkiem przystąpienia do akcji uczestnika niepełnoletniego, jest wyrażenie pisemnej zgody przez 
opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku osoby podopiecznej, stanowiącej załącznik nr 2 do 
niniejszego regulaminu. 

 

§ 4 

Przebieg wydarzenia 
 

1. Akcja Promocyjna, obejmująca wykonanie zdjęcia portretowego chętnym osobom, w ramach sesji 
fotograficznej „Twój Portret”, będzie przeprowadzona w dniu 21 maja 2022 r. w godz. 10.00 – 16.00. 

2. Wykonane zdjęcia, o których mowa w ust. 1, będą stanowić materiał fotograficzny, który zostanie 
zaprezentowany na stronie internetowej i na portalu funpage’e (Facebook) prowadzonych przez 
Studium. 

3. Na zdjęcia opublikowane na portalu fanpage’u (Facebook) Studium, można będzie zagłosować  
w ramach plebiscytu na najpopularniejszą fotografię. 

4. Bohater zdjęcia z największą liczbą głosów, otrzyma w prezencie od Policealnego Studium 
Animatorów Kultury w Krośnie, zaproszenie na bezpłatną sesję zdjęciową w studio fotograficznym. 

5. Każdy uczestnik Akcji Promocyjnej będzie mógł pobrać swój portret z portalu funpage’e (Facebook) 
Studium.  

  



6. Część zdjęć portretowych zostanie wydrukowana i zaprezentowana na wystawie fotograficznej  
w Centrum Handlowym VIVO! Krosno przy ulicy Bieszczadzkiej 29,  w dniach 1 - 18  czerwca  
2022 r. 

7. Uczestnicy Akcji Promocyjnej będą mieli również możliwość otrzymania na swój wniosek, wysokiej 
jakości zdjęcia portretowego, na adres poczty elektronicznej. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego regulaminu. 

8. Podczas trwania akcji promocyjnej „Krośnianie w obiektywie” będzie realizowana dokumentacja 

zdjęciowa mająca na celu promocję Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie jako 

organizatora Akcji promocyjnej „Krośnianie w obiektywie”. 

 

§ 5 

Obowiązek informacyjny 
 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej „RODO”, informuję, że: 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Policealne Studium Animatorów Kultury  

w Krośnie (PSAK w Krośnie) mające swoją siedzibę przy ul. Mirandoli Pika 8, 38-400 Krosno, nr telefonu 

kontaktowego 13 432 05 44, adres poczty elektronicznej email: psak@studiumkrosno.pl 

Inspektor ochrony danych 

Może Pani/Pan kontaktować się również z wyznaczonym przez PSAK w Krośnie Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnie, ul. Mirandoli Pika 8, 38-400 

Krosno z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub adresem poczty elektronicznej na email: 

iod@studiumkrosno.pl 

Cele i podstawy przetwarzania 

Dokumentacja fotograficzna wykonana w związku z realizacją akcji promocyjnej „Krośnianie  

w obiektywie” przez PSAK w Krośnie, będzie publikowana w celu promocji działań szkoły,  

na wystawach fotograficznych, na stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym Fanpage 

(Facebook) PSAK w Krośnie. Akcja promocyjna będzie prowadzona na terenie Centrum Handlowego 

VIVO! Krosno. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie akceptacji regulaminu i udział  

w wydarzeniu - akcji promocyjnej „Krośnianie w obiektywie”  , tj. zgodnie z art. 6 lit. b) RODO oraz 

wyrażonej zgody, tj. zgodnie z art. 6 lit. a) RODO, w związku z udziałem w akcji promocyjnej 

„Krośnianie w obiektywie” obejmującej sesję zdjęciową oraz wystawy fotograficzne. 

W związku z organizacją wydarzenia Administrator przetwarza dane osobowe osób biorących udział 

w wydarzeniu (w przypadku osób niepełnoletnich także ich rodziców bądź opiekunów prawnych) 
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Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie stosownych 

przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia, a także osobom odwiedzającym wystawy 

fotograficzne, stronę internetową oraz fanpage PSAK Krosno na portalu społecznościowym 

(Facebook). 

Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania. 

Pozostałe dane będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne do osiągnięcia celu 

przetwarzania. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, a także prawo do 

ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.  

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze 

mnie zgody przed jej cofnięciem 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne, 

jednakże niezbędne do udziału w akcji promocyjnej „Krośnianie w obiektywie”. Konsekwencją 

niepodania określonych danych jest brak możliwości udziału w akcji promocyjnej. 

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

W związku z przetwarzaniem wizerunku przez portal społecznościowy (Facebook) informacje z tym 

związane znajdują się na stronie internetowej PSAK Krosno pod adresem: 

https://psak.studiumkrosno.pl/kontakt/8-ochrona-danych-osobowych/9-polityka-prywatnosci-

fanpage-facebook 

§ 6 

Uwagi końcowe 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku 
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Akcji 
Promocyjnej. Zmiany zostaną ogłoszone taką drogą, jaką nastąpiło ogłoszenie niniejszego regulaminu.  

2. Biorąc udział w Akcji Promocyjnej, uczestnicy akceptują treść i zasady niniejszego regulaminu,  
a odwołania nie będą uwzględniane.  

3. Materiał fotograficzny stworzony podczas Akcji Promocyjnej, będzie wykorzystywany przez 
organizatora w przyszłości, poprzez publikację na stronie internetowej, na portalu społecznościowym 
fanpage’u  (Facebook) oraz na wystawach fotograficznych. 

4. Szczegółowych informacji o Akcji Promocyjnej udzielać będzie: Pan Krzysztof Antosz – kontakt 
telefoniczny: 504 003 023. 
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Załącznik nr 1  
do Regulaminu wydarzenia Akcja promocyjna „Krośnianie w obiektywie” 

 

 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

o wyrażeniu zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie  wizerunku 

z fotografii o numerze ......................................... 

 

 

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………………………………….……….…., 

na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz art.6 ust. 

1 lit. a RODO*, wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na nieodpłatne  utrwalanie i rozpowszechnianie  mojego  

wizerunku, nie ograniczone czasowo oraz terytorialnie, w postaci zdjęć i materiałów filmowych zawierających  

mój wizerunek w celu umieszczenia go przez Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnie na wystawach 

fotograficznych, na stronie internetowej i portalu społecznościowym fanpage'u (Facebook) prowadzonych przez 

Studium, w związku z realizacją akcji promującej działalność szkoły „Krośnianie w obiektywie”. 

Dodatkowo oświadczam, że nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku 

obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, 

opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby 

opublikowania we wskazanych powyżej  celach. 

Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę lub podmiot trzeci nie 

wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność i następuje nieodpłatnie. 

  Oświadczam, iż jestem świadomy, że wyrażona przeze mnie zgoda ważna jest do momentu  

jej cofnięcia.  

   

 

     .................................................................     .............................................................................. 
                         (miejscowość, data)                      (czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

 

 

 

 

* Rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) 



Klauzula informacyjna do akcji promocyjnej „Krośnianie w obiektywie” 

 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej „RODO”, informuję, że: 

 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnie (PSAK  

w Krośnie) mające swoją siedzibę przy ul. Mirandoli Pika 8, 38-400 Krosno, nr telefonu kontaktowego 13 432 05 44, adres poczty 

elektronicznej email: psak@studiumkrosno.pl 

Inspektor ochrony danych 

Może Pani/Pan kontaktować się również z wyznaczonym przez PSAK w Krośnie Inspektorem Ochrony Danych pod adresem 

Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnie, ul. Mirandoli Pika 8, 38-400 Krosno z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych 

lub adresem poczty elektronicznej na email: iod@studiumkrosno.pl 

Cele i podstawy przetwarzania 

Dokumentacja fotograficzna wykonana w związku z realizacją akcji promocyjnej „Krośnianie w obiektywie” przez PSAK w Krośnie, 

będzie publikowana w celu promocji działań szkoły, na wystawach fotograficznych, na stronie internetowej oraz na portalu 

społecznościowym Fanpage (Facebook) PSAK w Krośnie. Akcja promocyjna będzie prowadzona na terenie Centrum Handlowego 

VIVO! Krosno. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie akceptacji regulaminu akcji promocyjnej „Krośnianie w obiektywie”  , 

tj. zgodnie z art. 6 lit. b) RODO oraz wyrażonej zgody, tj. zgodnie z art. 6 lit. a) RODO, w związku z udziałem w akcji promocyjnej 

„Krośnianie w obiektywie” obejmującej sesję zdjęciową oraz wystawy fotograficzne. 

Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów prawa oraz 

zawartych umów powierzenia, a także osobom odwiedzającym wystawy fotograficzne, stronę internetową oraz fanpage PSAK 

Krosno na portalu społecznościowym (Facebook). 

Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Pozostałe dane będą 

przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.  

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne, jednakże niezbędne do 

udziału w akcji promocyjnej „Krośnianie w obiektywie”. Konsekwencją niepodania określonych danych jest brak możliwości 

udziału w akcji promocyjnej. 

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji,  

w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

W związku z przetwarzaniem wizerunku przez portal społecznościowy (Facebook) informacje z tym związane znajdują się  
na stronie internetowej PSAK Krosno pod adresem: 
https://psak.studiumkrosno.pl/kontakt/8-ochrona-danych-osobowych/9-polityka-prywatnosci-fanpage-facebook 

mailto:psak@studiumkrosno.pl
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Załącznik nr 2 
do Regulaminu wydarzenia Akcja promocyjna „Krośnianie w obiektywie” 

 
Zgoda opiekuna prawnego uczestnika 

Akcji promocyjnej „Krośnianie w obiektywie” 

 

Zgoda na udział 

Wyrażam zgodę na udział .................................................................................................................................................  
                                                                                                                           (imię i nazwisko uczestnika)  

w Akcji promocyjnej „Krośnianie w obiektywie” organizowanym przez Policealne Studium Animatorów Kultury  
w Krośnie, na terenie Centrum Handlowego VIVO! Krosno. 

 

     ........................................................        ........................................................................ 
                     (miejscowość, data)                                  (czytelny podpis opiekuna prawnego) 

 

 

Zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku 

z fotografii o numerze …………………………………….. 

 
Ja, niżej podpisany, na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 
1994 r. oraz art.6 ust. 1 lit. a RODO*, wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na nieodpłatne utrwalenie  
i rozpowszechnianie wizerunku, nie ograniczone czasowo oraz terytorialnie, w postaci zdjęć  
i materiałów filmowych zawierających wizerunek 

 
 
.........................................................................................................................................................................  
                                                                                                        (imię i nazwisko uczestnika)  

w celu umieszczenia go przez Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnie na wystawach fotograficznych, na 
stronie internetowej i portalu społecznościowym fanpage'u (Facebook) prowadzonych przez Studium, w związku 
z realizacją akcji promującej działalność szkoły „Krośnianie w obiektywie”. 
 

Dodatkowo oświadczam, że nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika, 
obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, 
opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby 
opublikowania we wskazanych powyżej  celach. 

Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę lub podmiot trzeci nie 
wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność i następuje nieodpłatnie. 

  Oświadczam, iż jestem świadomy, że wyrażona przeze mnie zgoda ważna jest do momentu  
jej cofnięcia.  

 
     ........................................................        ........................................................................ 
                     (miejscowość, data)                                  (czytelny podpis opiekuna prawnego) 

 

* Rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) 



Klauzula informacyjna do akcji promocyjnej „Krośnianie w obiektywie” 

 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej „RODO”, informuję, że: 

 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnie (PSAK  

w Krośnie) mające swoją siedzibę przy ul. Mirandoli Pika 8, 38-400 Krosno, nr telefonu kontaktowego 13 432 05 44, adres poczty 

elektronicznej email: psak@studiumkrosno.pl 

Inspektor ochrony danych 

Może Pani/Pan kontaktować się również z wyznaczonym przez PSAK w Krośnie Inspektorem Ochrony Danych pod adresem 

Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnie, ul. Mirandoli Pika 8, 38-400 Krosno z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych 

lub adresem poczty elektronicznej na email: iod@studiumkrosno.pl 

Cele i podstawy przetwarzania 

Dokumentacja fotograficzna wykonana w związku z realizacją akcji promocyjnej „Krośnianie w obiektywie” przez PSAK w Krośnie, 

będzie publikowana w celu promocji działań szkoły, na wystawach fotograficznych, na stronie internetowej oraz na portalu 

społecznościowym Fanpage (Facebook) PSAK w Krośnie. Akcja promocyjna będzie prowadzona na terenie Centrum Handlowego 

VIVO! w Krosno. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie akceptacji regulaminu akcji promocyjnej „Krośnianie w obiektywie”  , 

tj. zgodnie z art. 6 lit. b) RODO oraz wyrażonej zgody, tj. zgodnie z art. 6 lit. a) RODO, w związku z udziałem w akcji promocyjnej 

„Krośnianie w obiektywie” obejmującej sesję zdjęciową oraz wystawy fotograficzne. 

Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów prawa oraz 

zawartych umów powierzenia, a także osobom odwiedzającym wystawy fotograficzne, stronę internetową oraz fanpage PSAK 

Krosno na portalu społecznościowym (Facebook). 

Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Pozostałe dane będą 

przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.  

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne, jednakże niezbędne do 

udziału w akcji promocyjnej „Krośnianie w obiektywie”. Konsekwencją niepodania określonych danych jest brak możliwości 

udziału w akcji promocyjnej. 

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji,  

w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

W związku z przetwarzaniem wizerunku przez portal społecznościowy (Facebook) informacje z tym związane znajdują się  
na stronie internetowej PSAK Krosno pod adresem: 
https://psak.studiumkrosno.pl/kontakt/8-ochrona-danych-osobowych/9-polityka-prywatnosci-fanpage-facebook 

mailto:psak@studiumkrosno.pl
mailto:iod@studiumkrosno.pl
https://psak.studiumkrosno.pl/kontakt/8-ochrona-danych-osobowych/9-polityka-prywatnosci-fanpage-facebook


Załącznik nr 3 
do Regulaminu wydarzenia Akcja promocyjna „Krośnianie w obiektywie” 

 

 

 

Wniosek uczestnika Akcji promocyjnej „Krośnianie w obiektywie” 

o przesłanie zdjęcia portretowego 

 

 

Zwracam się z prośbą o przesłanie zdjęcia portretowego o numerze …………………………………..…………, 

na następujący adres poczty elektronicznej ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

.................................................................................................................  
                                                                                                                               (data i czytelny podpis uczestnika / opiekuna prawnego uczestnika)  

 

 


