
KARTA UCZESTNICTWA 
12 Baltic Mini Textile Gdynia 2022

I. Ja, niżej podpisana/y:

1. imię i nazwisko

2. uczelnia artystyczna

kierunek    rok ukończenia

3. dane do korespondencji

ulica      nr domu/lokalu

państwo    miasto    kod pocztowy

tel.      e-mail 

II. Zgłaszam następującą miniaturę tkacką (dalej „Miniatura”) do konkursu 
Baltic Mini Textile Gdynia

tytuł

materiał

technika wykonania

sposób eksponowania

wymiary (cm)

waga (g)

wartość (euro)



III. Załączam do Karty uczestnictwa:

  fotografie Miniatury (maksymalnie trzy),

w formie elektronicznej   w formacie

IV. Oświadczam, że:

1) zapoznałam/em się i akceptuję w całości Regulamin konkursu Baltic Mini Textile Gdynia oraz 
warunki podane w ogłoszeniu edycji Konkursu, dostępne na stronie internetowej  
www.muzeumgdynia.pl,

2) jestem autorem Miniatury i przysługują mi wszelkie prawa do tej Miniatury, która nie 
narusza obowiązujących przepisów prawa, w tym praw autorskich i dóbr osobistych osób 
trzecich,

3) wyrażam zgodę na korzystanie z Miniatury przez Muzeum Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni 
(Polska) zgodnie z Licencją zawartą w punkcie 6.1–6.4 Regulaminu,

4) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (Pol-
ska) moich danych osobowych podanych w związku z udziałem w Konkursie, w tym na ich 
ujawnienie, zgodnie z punktem 7.1 Regulaminu, oraz potwierdzam, że zapoznałam/em się 
z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych zawartą w punkcie 7.2 Regulaminu,

5) informacje podane przeze mnie w niniejszej Karcie uczestnictwa są zgodne z prawdą.

V. W przypadku dostarczenia przeze mnie Miniatury zakwalifikowanej do etapu drugiego 
Konkursu oświadczam, że: (proszę zaznaczyć jedną wybraną opcję poprzez wpisanie „TAK”)

1) odbiorę Miniaturę z siedziby Muzeum Miasta Gdyni poprzez zorganizowanie 

 we własnym zakresie przesyłki zwrotnej, po zakończeniu wystawy pokonkursowej,

2) odbiorę osobiście Miniaturę z siedziby Muzeum Miasta Gdyni, 

po zakończeniu wystawy pokonkursowej,

3) z dniem dostarczenia Miniatury do siedziby Muzeum Miasta Gdyni przekazuję

bezpłatnie Miniaturę wskazaną w niniejszej Karcie uczestnictwa jako darowiznę 

na rzecz Muzeum Miasta Gdyni zgodnie z postanowieniami punktu 3.12 Regulaminu

wraz z licencją udzieloną zgodnie z postanowieniami punktu 6.5 Regulaminu.



VI. Krótkie Art Resume – ważniejsze wystawy, nagrody, wyróżnienia autora Miniatury: 
(wypełnienie tego punktu nie jest obowiązkowe)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

miejscowość, data, czytelny podpis autora Miniatury


