
Załącznik nr 1 do regulaminu IX Miejskiego Konkursu Historycznego Z dziejów mojego miasta (2018 r.)

Karta zgłoszenia ucznia Szkoły podstawowej
do IX Miejskiego Konkursu Historycznego „Z dziejów mojego miasta”

Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………………………

Adres szkoły: ……………………………………………………………………….………….……

e-mail szkoły: …………………………………………………….…………………………………

telefon szkoły: ………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko ucznia…………………..………………………..…klasa …………….

Oświadczenie
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego/dziecka 

Imię  i  nazwisko  ………………………………………………….………….  w  celach  wynikających
z regulaminu Konkursu,  zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie  danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami). Ponadto wyrażam zgodę
na  nieodpłatne  wykorzystanie  wizerunku  mojego  podopiecznego/dziecka  do  celów
związanych z informacją i promocją Konkursu. (zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego
1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r  nr 80 poz. 904).
2.  Zgoda dotyczy  w szczególności  wykorzystania wizerunku poprzez  zamieszczenie danych
osobowych i miejsca nauki uczestnika konkursu, wykonanych fotografii w publikacji na stronie
internetowej  Muzeum Miasta Jaworzna i  Facebooku.  Niniejsza zgoda nie jest  ograniczona
czasowo.

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu Konkursu.

Miejscowość, data: ……………………………   Podpis rodzica/opiekuna: ………………….……….. 

Oświadczenie nauczyciela-opiekuna

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

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

Telefon kontaktowy ………..………………………………………………………………………………….

E-mail ………………………………………………………………………………..……………………………

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.. z 2002 r. nr 101,
poz.926 z późniejszymi zmianami). Zgoda udzielona jest do przetwarzania danych oraz ich
udostępniania na potrzeby IX Miejskiego Konkursu Historycznego „Z dziejów mojego miasta”.
Ponadto  wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystanie  mojego  wizerunku  do  celów
związanych z informacją i promocją Konkursu (zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz.
904).

Miejscowość, data: …………………………………………………         Podpis  …………………………



Załącznik nr 2 do regulaminu IX Miejskiego Konkursu Historycznego Z dziejów mojego miasta (2018 r.)

Karta zgłoszenia ucznia Gimnazjum
do IX Miejskiego Konkursu Historycznego „Z dziejów mojego miasta”

Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………………….……

Adres szkoły: …………………………………………………………………………….…….……

e-mail szkoły: ………………………………………………….……………………………….……

telefon szkoły: ………………………………………………………………………………….……

Imię i nazwisko ucznia…………………………………………………....……klasa …………….

Oświadczenie

1.  Oświadczam, że jestem  autorem prezentacji  multimedialnej  zgłoszonej  do IX Miejskiego Konkursu
Historycznego „Z dziejów mojego miasta” i posiadam do niej pełnie praw autorskich.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego/dziecka 

Imię i nazwisko ………………………………………………….…………. w celach wynikających z regulaminu
Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002
r., Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami). Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku
mojego podopiecznego/dziecka do celów związanych z  informacją i  promocją Konkursu.  (zgodnie
z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.
U. z 2000 r  nr 80 poz. 904).
3. Zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie danych osobowych
i miejsca nauki uczestnika konkursu, wykonanych fotografii w publikacji na stronie internetowej Muzeum
Miasta Jaworzna i Facebooku. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo.

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu Konkursu.

Miejscowość, data: ……………………………..……

Podpis uczestnika ………………………..…            Podpis rodzica/opiekuna: ……………..……….…

Oświadczenie nauczyciela - opiekuna prezentacji multimedialnej

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

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

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………….……………………

E-mail ………………………………………………………………………………………..…………………….

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 z późn. zmianami).
Zgoda  udzielona  jest  do  przetwarzania  danych  oraz  ich  udostępniania  na  potrzeby  IX  Miejskiego
Konkursu  Historycznego  „Z  dziejów  mojego  miasta”.  Ponadto  wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne
wykorzystanie mojego wizerunku do celów związanych z informacją i promocją Konkursu. Zgodnie z Art.
81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z
2000 r. nr 80 poz. 904).

Miejscowość, data: ……………………………        Podpis nauczyciela - opiekuna …………………


