ZAŁĄCZNIK 1
KARTA ZGŁOSZENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko ......................................................................................................................

Imię i nazwisko ......................................................................................................................

(wypełnić obowiązkowo)

(wypełnić obowiązkowo)

Adres zamieszkania .............................................................................................................

Adres zamieszkania .............................................................................................................

(wypełnić obowiązkowo)

(wypełnić obowiązkowo)

Data urodzenia .....................................................................................................................

Data urodzenia .....................................................................................................................

(wypełnić obowiązkowo)

(wypełnić obowiązkowo)

telefon .................................................................................................................................

telefon .................................................................................................................................

(wypełnić obowiązkowo)

(wypełnić obowiązkowo)

e-mail ..................................................................................................................................

e-mail ..................................................................................................................................

(wypełnić obowiązkowo)

(wypełnić obowiązkowo)

Szkoła/Placówka

Szkoła/Placówka

..........................................................................................................................................................
(pieczęć)

..........................................................................................................................................................
(pieczęć)

Imię i nazwisko nauczyciela
Numer
pracy

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

Tytuł pracy literackiej
lub nazwisko i imię przedstawionego siatkarza/siatkarki

Kategoria

Imię i nazwisko nauczyciela
Numer
pracy

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

Tytuł pracy literackiej
lub nazwisko i imię przedstawionego siatkarza/siatkarki

Kategoria

- Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji VI Ogólnopolskiego
Konkursu Literacko – Plastycznego: „Siatkówka – sport, co łączy…” (Ustawa z dnia 29.08.1997 r . o Ochronie Danych
Osobowych; Dz. U. z 2002 r . Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)
- Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w czasie przedsięwzięć VI Ogólnopolskiego Konkursu Literacko –
Plastycznego: „Siatkówka – sport, co łączy…” i imprez towarzyszących w celach promocyjnych niniejszego konkursu oraz jego
dokumentowania.
- Przesłane dane osobowe uczestnika konkursu są przetwarzane wyłącznie przez Organizatora na potrzeby konkursu.
Po zakończeniu konkursu dane te nie są przechowywane i są trwale usuwane ze wszystkich nośników elektronicznych na których
były gromadzone.

- Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji VI Ogólnopolskiego
Konkursu Literacko – Plastycznego: „Siatkówka – sport, co łączy…” (Ustawa z dnia 29.08.1997 r . o Ochronie Danych
Osobowych; Dz. U. z 2002 r . Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)
- Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w czasie przedsięwzięć VI Ogólnopolskiego Konkursu Literacko –
Plastycznego: „Siatkówka – sport, co łączy…” i imprez towarzyszących w celach promocyjnych niniejszego konkursu oraz jego
dokumentowania.
- Przesłane dane osobowe uczestnika konkursu są przetwarzane wyłącznie przez Organizatora na potrzeby konkursu.
Po zakończeniu konkursu dane te nie są przechowywane i są trwale usuwane ze wszystkich nośników elektronicznych na których
były gromadzone.

.........................................................................
podpis autora

.........................................................................
podpis autora

..............................................................................
podpis rodzica/ opiekuna prawnego

..............................................................................
podpis rodzica/ opiekuna prawnego

ZAŁĄCZNIK 2

METRYCZKA PRACY

METRYCZKA PRACY

VI Ogólnopolski Konkurs Literacko - Plastyczny

VI Ogólnopolski Konkurs Literacko - Plastyczny

Imię
i nazwisko..............................................................................................

Imię
i nazwisko..............................................................................................

Data
urodzenia……………………..………klasa………

Data
urodzenia……………………..………klasa………

„Siatkówka – sport, co łączy a nie dzieli!”

SzP.*

Gim.*

„Siatkówka – sport, co łączy a nie dzieli!”

SzP.*

Gim.*

Szkoła/Placówka
(pieczęć)

Szkoła/Placówka
(pieczęć)

Tytuł
pracy…………………………………………………………………………

Tytuł
pracy…………………………………………………………………………

……………………………..…..

………………………………………

Nr pracy……………………

Kategoria

Nr pracy…………………

Kategoria
Literacka*

Plastyczna*

data………………………….

*właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem „X”

Literacka*

Plastyczna*

data………………………….

*właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem „X”

