Wniosek zgłoszeniowy jako wystawca do 29. konkursu na

„Najpiękniejszą koronę i najpiękniejszy wieniec dożynkowy
Sachsonii 2022«“
Wystawa odbędzie się w dniach 27.09.2022 r. od godz. 15.00 do 2.10.2022 r. do godz. 18.00 w
kościele St. Johannis w Zittau.
Przyjmowanie prac konkursowych odbędzie się w poniedziałek, 26.09.2022 r. w godz. 16.00 19.00 oraz we wtorek, 27.09.2022 r. w godz. 08.00 - 12.00.
Eksponaty można odebrać w niedzielę, 2.10.2022 r. w godz. 18.00-20.00 lub w poniedziałek,
3.10.2022 r. w godz. 08.00-12.00.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń pisemnych, również faksem lub pocztą elektroniczną do 1 sierpnia
2022 r, na następujący adres: Sächsischer Landfrauenverband e.V., Winklerstr. 34, 09669
Frankenberg, faksem na numer: 037206-883833 lub pocztą elektroniczną na: info@slfv.de
Nazwa wystawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………..
(Jest to nazwa, pod którą Twój eksponat będzie oceniany. Proszę wypełnić literami drukowanymi)

Adres: .........................................................................................................................................
(Proszę wypełnić literami drukowanymi)

Osoba do kontaktu: .....................................................

Tel: ..............................................

E-Mail: .........................................................................

Faks: ............................................

Biorę udział w konkursie: (na jednego wystawcę i jedną kategorię może przypadać tylko jeden eksponat, jeśli
zgłaszasz się w więcej niż jednej kategorii, prosimy o wypełnienie odpowiedniej ilości formularzy zgłoszeniowych)

w kategorii:

O styl tradycyjny lub O styl dowolny (proszę zaznaczyć)

O korona dożynkowa

O ze stojakiem

O bez stojaka (proszę zaznaczyć)

O wieniec dożynkowy

O z podstawką

O bez podstawki (proszę zaznaczyć)

eksponat jest pierwszą pracą O (proszę zaznaczyć)
Przekażę eksponat w dn. ............................... Eksponat zostanie odebrany w dn. ...............................
Eksponat może być wystawiony na sprzedaż po zakończeniu wystawy. tak / nie (proszę zaznaczyć)
w cenie ..........................€.
Oświadczenie o zgodzie na przechowywanie i publikację danych
(uczestnictwo nie jest możliwe bez zgody)

O Wyrażam zgodę na rejsestrację danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu. Wyrażam
zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w związku z
konkursem w prasie, na stronie internetowej oraz na Facebooku SLV. Wyrażam także zgodę na
opublikowanie zdjęć dot. konkursu (n.p. zdjęcia zwycięzców).
Data: ………………………………….

Podpis:…………………………………………….

