
(wypełnić drukowanymi literami)

* pole obowiązkowe

Adres zamieszkania *

Wiek *

Nazwisko *

Imię *

e-mail

Kraj / województwo *

Telefon *

Dane uczestnika

ETNO Paszport 2019
Karta konkursowa



Data i podpis *

Imię i nazwisko dziecka *

Data i podpis rodzica/opiekuna  *

Oświadczenie do kuponu zgłoszeniowego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Kujawsko-Pomorską Organzację Turystyczną z siedzibą w Toruniu, przy Placu 

Teatralnym 2, na potrzeby przeprowadzenia konkursu pieczątkowego VIII edycji 
Paszportu Turystycznego (w szczególności: wyłonienia jego zwycięzców, ogłoszenia 

wyników i doręczenia nagród zwycięzcom) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób �zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Powołana przez Organizatora Komisja konkursowa sprawdzi prawidłowość 

wypełnienia kart konkursowych i oceni przesłane przez Uczestników ETNOwrażenia 
z podróży po Konstelacjach, uwzględniając ich oryginalność. Na tej podstawie 

wybierze Laureatów, którym zostaną przyznane vouchery lub pozostałe nagrody. 

Kartę konkursową należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą 
do 30 września 2019 r. na adres: Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, 

al. kard. S. Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie 
www.paszport.kujawsko-pomorskie.travel 

W konkursowej puli nagród znajdują się: 

Vouchery pobytowe i vouchery do atrakcji turystycznych. By się o nie 
ubiegać, należy zebrać min. 20 pieczątek z min. czterech różnych tras 
zwiedzania – konstelacji, ujętych w tegorocznym Paszporcie oraz w maks. 
pięciu zdaniach opisać ETNOwrażenia z podróży po Konstelacjach.

Pozostałe nagrody. By się o nie ubiegać, należy zebrać min. 10 pieczątek 
z min. trzech różnych tras zwiedzania – konstelacji, ujętych w tegorocznym 
Paszporcie oraz w maks. pięciu zdaniach opisać ETNOwrażenia z podróży 
po Konstelacjach.

Jako rodzic/opiekun prawny dziecka wyrażam zgodę na jego udział w konkursie

* pole obowiązkowe

Twoje ETNOwrażenia z Konstelacji

(Napisz maks. pięć zdań)


