
 

 

Załącznik nr 1: 

 
 
 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA 
 

Konkurs pt.: 

„Śladami  Pionierów  Ziemi  Sulęcińskiej” 

 
(Prosimy wypełnić pismem drukowanym) 

 
 

Imię i nazwisko: …………………………………….…………………..……………….………  

             klasa: .…..……..…..                 wiek: …….……… 

 

Kategoria wiekowa: ………………………………………………….……………..………… 

Forma pracy: ………………………………………………………………………………....…… 

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych  

(uzupełnić w przypadku osoby do 18 roku życia): 

…………………………….………………..………………..………………………………………..……  

telefon/e-mail: ……………………………………………………………………………………..... 

 

Adres zamieszkania: 

……………………………………….……………...……..………………………….…………………… 

……….……………………….….…………………………………………..………….……...……..….. 

……….……………………….….……………………………………..…………….………...……..….. 

………………………….………...…..……...………….…………..……………….…………………… 

e-mail: ………………………………………..….…… telefon ……………………….……….…… 

 

Województwo: …………………………………………………… 

 
 
 



 

 

Załącznik nr 2: 

 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych autora pracy 

na przetwarzanie danych osobowych 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka – …………………………………….. 

…………………………………………………………… * w związku z jego udziałem w Konkursie ph.: „Śladami  

Pionierów Ziemi Sulęcińskiej” zorganizowanym przez Społeczny Komitet Upamiętnienia Pierwszych 

Mieszkańców Ziemi Sulęcińskiej, działający przy Sulęcińskiej Radzie Seniorów - umieszczonych w 

zgłoszeniu, związanych z organizacją, przeprowadzeniem konkursu i doręczeniem nagrody, w celu 

zamieszczenia listy laureatów na stronach organizatorów oraz w celu  sprawozdawczości.  

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/my dobrowolności podania danych oraz, że 

zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną. W przypadku ucznia pełnoletniego wpisać: Zgoda osoby 

pełnoletniej. 

 

 

           ………..…………………………………………..…………………………………… 

* imię i nazwisko autora pracy                         (podpis rodziców/opiekunów prawnych /ucznia pełnoletniego) 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3: 

 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych autora pracy 

na udział w konkursie i rozpowszechnianie wykonanej pracy 
 

Wyrażam zgodę na udział dziecka – ……………………………………………………………………………..…………. *  

w Konkursie ph.: „Śladami  Pionierów Ziemi  Sulęcińskiej” zorganizowanym przez Społeczny 

Komitet Upamiętnienia Pierwszych Mieszkańców Ziemi Sulęcińskiej, działający przy Sulęcińskiej Radzie 

Seniorów. Oświadczam, że wykonana praca została przygotowana przez ucznia wymienionego w karcie 

zgłoszenia, w żadnej części nie narusza praw autorskich osób trzecich i była nienagradzana 

niepublikowana wcześniej w innych konkursach. Przekazuję nieodpłatnie organizatorom Konkursu prawa 

autorskie i majątkowe do wykonanej pracy oraz wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przesłanej pracy. 

W przypadku ucznia pełnoletniego wpisać: Zgoda osoby pełnoletniej. 

 

 

           ………..…………………………………………..…………………………………… 

* imię i nazwisko autora pracy                         (podpis rodziców/opiekunów prawnych /ucznia pełnoletniego) 

 



 

 

Załącznik nr 4: 

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych autora pracy 

o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu ph.: „Śladami  Pionierów Ziemi  

Sulęcińskiej” zorganizowanym przez Społeczny Komitet Upamiętnienia Pierwszych Mieszkańców Ziemi 

Sulęcińskiej, działający przy Sulęcińskiej Radzie Seniorów oraz akceptuję jego warunki. 

W przypadku ucznia pełnoletniego wpisać: Oświadczenie osoby pełnoletniej. 

 

           ………..…………………………………………..…………………………………… 

* imię i nazwisko autora pracy                         (podpis rodziców/opiekunów prawnych /ucznia pełnoletniego) 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5: 

 

Oświadczenie osoby dorosłej/autora pracy 

o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu ph.: „Śladami  Pionierów Ziemi  

Sulęcińskiej” zorganizowanym przez Społeczny Komitet Upamiętnienia Pierwszych Mieszkańców Ziemi 

Sulęcińskiej, działający przy Sulęcińskiej Radzie Seniorów oraz akceptuję jego warunki. 

 

           ………..…………………………………………..…………………………………… 

* imię i nazwisko autora pracy                                                                                 (podpis) 

 


