
KARTA ZGŁOSZENIOWA DO 
PROJEKTU 

„Miasto to ludzie”” 
 

1. Imię i nazwisko zgłaszającego: 
  
 

 
2. Adres i kod pocztowy zgłaszającego: 
  
 

 
3. Numer kontaktowy i adres e-mail zgłaszającego

1
: 

 
 
 

 
4. Imię i  nazwisko osoby zgłoszonej: 
 
 

 
5. Krótki opis osoby zgłoszonej do zamieszczenia przy fotografii 
(maks. 15 słów): 
 
 
 

 
 
6. Inne informacje dotyczące osoby zgłoszonej (np.: ulica 
zamieszkania, rok przybycia do Sławna, itp.): 
 
 
 
 
 



 
1) Adres e-mail wymagany jest tylko w przypadku przesyłania zgłoszenia 

elektronicznie. 

REGULAMIN PROJEKTU 
„Miasto to ludzie” 

 
I. Organizator projektu i terminologia regulaminu: 
 

Sławieński Dom Kultury 
ul. Cieszkowskiego 2 
76-100 Sławno 
tel. 793 967 670 
 
Zgłaszający – osoba wypełniająca kartę zgłoszeniową i 
przekazująca materiały projektowe organizatorowi. 
 
Materiały projektowe – zdjęcie osoby zgłoszonej oraz wszelkie 
informacje dotyczące tej osoby. 

 
II. Cel, tematyka i przebieg projektu: 
 

Projekt polega na utworzeniu wystawy w Sławieńskim Domu Kultury, 
skupiającej się na mieszkańcach Sławna. Miasto jest tworzone 
przede wszystkim przez ludzi, którzy w min żyją lub żyli. Celem 
przewodnim jest upamiętnienie oraz utrwalenie w formie fizycznej i 
elektronicznej informacji dotyczących tych osób. Materiały 
projektowe przekazane organizatorowi będą umieszczone na 
wystawie projektowej, która będzie poszerzana w trakcie trwania 
projektu. 

 
III. Zasady zgłaszania: 
 

1. Zgłaszającym może być każda osoba posiadająca zdjęcia i 
informacje dotyczące osób które żyją lub żyły w Sławnie, oraz zgodę 
osoby zgłaszanej, bądź jej najbliższej rodziny. Wyjątek stanowią 
osoby zgłaszane, które nie posiadają żywych członków najbliższej 
rodziny, lub zgłaszający należący do najbliższej rodziny osoby 
zgłaszanej. 
 
2. Karta zgłoszeniowa i materiały projektowe muszą być przekazane 
w formie papierowej do siedziby organizatora, bądź w formie 



elektronicznej (wymagany skan lub zdjęcie karty zgłoszeniowej; 
format JPG lub PNG) na adres e-mail: sekretariat@sdk.slawno.pl. 
Wiadomość e-mail musi mieć tytuł: „Zapamiętaj imię Moje – 
zgłoszenie [imię i nazwisko zgłaszającego]”. 
 
3. Wypełnienie punktów 1-5 karty zgłoszeniowej jest obowiązkowe. 
W punkcie 3. karty zgłoszeniowej podanie adresu e-mail jest 
obowiązkowe tylko w przypadku zgłoszeń dokonanych 
elektronicznie. 
 
4. Notatka (punkt 5 karty zgłoszeniowej) oraz fotografia nie mogą 
zawierać treści powszechnie uważanych za wulgarne, naruszające 
prawa osób trzecich lub prawo polskie, zniesławiające lub w sposób 
oczywisty godzące w uczucia religijne, itp. 

 
IV. Postanowienia końcowe: 
 

1. Regulamin niniejszego projektu dostępny jest w siedzibie 
organizatora oraz na stronie internetowej www.sdk.slawno.pl 
 
2. Zgłaszający, przez wypełnienie karty zgłoszeniowej, oświadcza, 
że: 
a) Posiada zgodę osoby zgłoszonej na wykorzystanie jej wizerunku, 
należy do najbliższej rodziny osoby zgłoszonej lub posiada zgodę 
najbliższej rodziny osoby zgłoszonej na wykorzystanie jej wizerunku. 
b) Ponosi odpowiedzialność za przekazane materiały projektowe. 
c) Zgadza się na publikowanie materiałów projektowych na 
wystawie projektowej w Sławieńskim Domu Kultury, na stronie 
internetowej organizatora, w serwisach społecznościowych, 
mediach, sprawozdaniach. 
d) Jest autorem fotografii będącej częścią przekazywanych 
materiałów projektowych, bądź posiada zgodę autora na jej 
publikację (nie jest wymagane w przypadku gdy autor jest nieznany) 
 
3. Przekazane materiały projektowe stają się własnością 
organizatora, który może je powielać i publikować. 
 
4. Zgłoszenia niespełniające któregokolwiek z wymogów 
określonych w niniejszym regulaminie lub zawierające nieprawdziwe 
informacje zostaną automatycznie odrzucone. 
 
5. Organizator nie bierze prawnej odpowiedzialności za przekazane 
materiały projektowe i zastrzega sobie prawo do odrzucenia i 

mailto:sekretariat@sdk.slawno.pl
http://www.sdk.slawno.pl/


niepublikowania materiałów w przypadku podejrzenia naruszenia 
regulaminu. 
 
6. Zgłaszającemu oraz osobom zgłaszanym (lub ich najbliższej 
rodzinie) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni 
skontaktować się z organizatorem, który jest administratorem 
danych. 
 
7. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781). Administratorem 
danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach projektu 
jest Sławieński Dom Kultury. 
 
8. Regulamin projektu wchodzi w życie w dniu 02 sierpnia 2022 r. 
 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień 
niniejszego regulaminu w przypadku zmian prawnych lub innych 
zdarzeń mogących mieć wpływ na organizację projektu. 
 
 
Oznajmiam, że zapoznałem/am się z niniejszym regulaminem i 
akceptuję jego warunki. 

________________________ 
Data i podpis zgłaszającego 

 


