
Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konkursie na projekt historyczny  

pt. Póki nie jest za późno 

 

 

Tytuł projektu 

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

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

Imię i nazwisko autora projektu 

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

E-mail 

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

Telefon kontaktowy 

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

Imię i nazwisko opiekuna projektu 

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

E-mail opiekuna projektu 

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

Nazwa szkoły 

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

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

Adres szkoły 

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

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

Proszę napisać, skąd dowiedzieliście się Państwo o konkursie 

 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka ………………………... (imię  

i nazwisko dziecka) w konkursie na zasadach określonych w regulaminie konkursu.   

  

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

objętych zgłoszeniem do udziału w konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia 

konkursu. 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego 

dziecka w związku z udziałem w konkursie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z 

późn. zm.) 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych mojego dziecka  

(w zakresie imienia  i nazwiska, klasy, nazwy i adresu szkoły) oraz jego wyników konkursu 

(ilości zdobytych punktów-procentów) przez organizatora konkursu, tj. Centralne Muzeum 

Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu. 

 

Wyrażam zgodę nie wyrażam zgody nie wyrażam zgody na odbiór przez moje dziecko nagrody 

pieniężnej (rzeczowej i/lub finansowej), przyznanej przez Jury w XII edycji konkursu                    

na projekt historyczny Póki nie jest za późno, w dniu 5 czerwca 2020 r. w siedzibie Centralnego 

Muzeum Jeńców Wojennych. 

 

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

( data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego )   

 

_________________________________________________________________________ 

                                                 
 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na udział w konkursie na zasadach określonych  

w regulaminie konkursu.  Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych 

osobowych objętych zgłoszeniem do udziału w konkursie na potrzeby niezbędne do 

przeprowadzenia konkursu. 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku  

w związku z udziałem w konkursie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U.z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) 

 

 

 

…………………………………… 

( data i czytelny podpis pełnoletniego uczestnika)    
 

 

 

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

               pieczątka szkoły                  Podpis dyrektora szkoły 


