Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Św. Abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
„W PRAWOSŁAWNYM DOMU - ŻYWA TRADYCJA RĘCZNIKA LUDOWEGO”
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1
Św. Abp. Łukasza Wojno- Jasienieckiego
w Bielsku Podlaskim
ul. Tadeusza Rejtana 24
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: recznik.konkurs@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy indywidualny do konkursu
„W prawosławnym domu - żywa tradycja ręcznika ludowego”

Dane uczestnika konkursu:
Nazwisko: …………………………………………………………………..
Imię : ………………………………….……………………………………
Tytuł pracy: ………………………………………………………………...
Klasa/Grupa, wiek: …………………………………………………………
Szkoła/Przedszkole: ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
Nauczyciel: ………………………………………………………………...
Adres: ……………..……………………………………………………….
……………………………………………………………………………...
e-mail: ………………………………………………………………………
telefon kontaktowy: ………………………………………………………..
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OŚWIADCZENIE RODZICA (lub PRAWNEGO OPIEKUNA)
Ja, Rodzic/Prawny Opiekun niżej podpisana/y
…………………………………………………….……………………..
jako przedstawiciel ustawowy małoletniej/go
………………………………………….…………………………….…..
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu „W prawosławnym domu żywa tradycja ręcznika ludowego” zorganizowanym przez Niepubliczną Szkołę Podstawową
Nr 1 Św. Abp. Łukasza Wojno- Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim i akceptuję jego warunki.
………………………………………

……………………………………

/Miejscowość, data/

/Czytelny podpis/

Oświadczam, iż wyrażam/nie wyrażam* zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „W
prawosławnym domu - żywa tradycja ręcznika ludowego” zorganizowanym przez
Niepubliczną Szkołę Podstawową Nr 1 Św. Abp. Łukasza Wojno- Jasienieckiego w Bielsku
Podlaskim oraz na nieodpłatne wykorzystanie pracy do wydawnictw i materiałów edukacyjnopromocyjnych oraz do zamieszczania na stronie internetowej Szkoły.
………………………………

………………………………………

/ Miejscowość, data/

/Czytelny podpis/

Zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie i publikację danych osobowych:
Wyrażam / nie wyrażam* zgody na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia
i nazwiska/imienia i nazwiska mojego dziecka *w związku z udziałem w konkursie
„W prawosławnym domu - żywa tradycja ręcznika ludowego” we wszelkich ogłoszeniach
o jego wynikach na stronie internetowej Szkoły oraz mediach społecznościowych.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o możliwości wycofania zgody w dowolnym
momencie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
…………………………………

………………………………………………

/Miejscowość, data/

/Czytelny podpis/

*niepotrzebne skreślić
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