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Załącznik nr 1. 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA  

IV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literacko – Plastycznego  

dla dzieci i młodzieży „Opowieści kresowe - Litwa” 

KRAKÓW 2019 

 

 

 Po zaznajomieniu się z regulaminem IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literacko – 

Plastycznego dla dzieci i młodzieży „Opowieści kresowe - Litwa” KRAKÓW 2019  

zgłaszam swój udział w konkursie: 

 

1. Nazwa i adres szkoły/placówki: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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

 

2. Imię i nazwisko opiekuna grupy oraz numer kontaktowy: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

3. Kategoria wiekowa uczestnika konkursu: 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sprawach związanych z Konkursem. 

 

 

 

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

        miejscowość i data                                                                             podpis opiekuna/nauczyciela 
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Załącznik nr 2.  

 

KARTA UCZESTNIKA  

IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literacko – Plastycznego dla dzieci i młodzieży 

„Opowieści kresowe - Litwa”  

KRAKÓW 2019 

 

1.  Nazwa i adres szkoły/placówki: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

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

 

2.  Imię i nazwisko opiekuna oraz numer kontaktowy: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

3.  Imię i nazwisko uczestnika biorącego udział w konkursie oraz kategoria wiekowa: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.  Tytuł pracy: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.  Tytuł lub tytuły wykorzystanych w pracy tekstów źródłowych: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sprawach związanych z Konkursem. 

 

 

 

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

        miejscowość i data                                                                             podpis nauczyciela/ opiekuna  
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Załącznik nr 3. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela/ opiekuna biorącego udział                                      

w konkursie 

 

……………………………………………………………………………………………… 

nazwa i adres placówki 

 

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

imię i nazwisko nauczyciela 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Kresową 

„Memoria et Veritas” z siedzibą w Radwanowicach na potrzeby organizacji  

IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literacko – Plastycznego dla dzieci i młodzieży 

„Opowieści kresowe - Litwa” KRAKÓW 2019 zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy                             

z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Podanie danych 

jest dobrowolne. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kresowa „Memoria et Veritas” z siedzibą 

w Radwanowicach. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. 

Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na 

podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych w oparciu o wyrażone zgody. 

 

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, w przypadku 

wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie. Zgodnie        

z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.          

(Dz. U. z 2016 r. poz. 666). 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie 

fotografii, danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska i miejsca pracy uczestnika 

konkursu w publikacji na stronie internetowej Fundacji Kresowej „Memoria et Veritas”                          

z siedzibą w Radwanowicach oraz na stronach internetowych współorganizatorów konkursu. 

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

 

 

                                                                                            ………………………………… 

Data i podpis nauczyciela/opiekuna 
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Załącznik nr 4. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu 

 

…………………………………………………………………………………………………   

  

nazwa i adres placówki 

 

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

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych 

 

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

imię i nazwisko uczestnika 

  

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Kresową 

„Memoria et Veritas” z siedzibą w Radwanowicach na potrzeby organizacji  

IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literacko – Plastycznego dla dzieci i młodzieży 

„Opowieści kresowe - Litwa” KRAKÓW 2019 zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy                           

z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Podanie danych 

jest dobrowolne. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kresowa „Memoria et Veritas” z siedzibą 

w Radwanowicach. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. 

Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na 

podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych w oparciu o wyrażone zgody. 

 

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku,                                      

w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia                                      

w Konkursie. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim                                 

i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2016 r. poz. 666). 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie 

fotografii, danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska i miejsca pracy uczestnika 

konkursu w publikacji na stronie internetowej Fundacji Kresowej „Memoria et Veritas”                          

z siedzibą w Radwanowicach oraz stronach internetowych współorganizatorów konkursu. 

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

 

………………………………………...………………………………… 

Data i podpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego  

 
 

 


