
 

          Załącznik nr 1 do regulaminu  

Ogólnopolski Konkurs Interdyscyplinarny 
„Rodzina, ach, Rodzina” 

(czerwiec-październik  2017) 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Imię i nazwisko uczestnika/uczestników 
 

 

Adres do korespondencji 
 

 

Adres e-mail 
 

 

Telefon kontaktowy 
 

 

Szkoła oraz kontakt do nauczyciela (w przypadku 

zgłoszenia z ramienia szkoły) 

 

 

Kontakt do rodzica/opiekuna prawnego (w 

przypadku osoby niepełnoletniej) 

 

 

Kategoria wiekowa  

(13-15 lat/16-20 lat) 

 

 

Kategoria konkursowa (Słowo/Obraz/Multimedia) 
 

 

 

Tytuł pracy 

 

 

Godło autora 

 

Oświadczam, że przedłożona praca jest autorskim dziełem w/w uczestnika/uczestników bez naruszenia 

praw osób trzecich. 

                                          ………………………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis osoby zgłaszającej /rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

………………………………………………………………………… 
(data, podpis i pieczątka Dyrektora placówki (delegującej – w przypadku zgłoszenia ze strony  szkoły)     



 

 Załącznik nr 2 do regulaminu  

 

Zgoda nr 1 – wypełnia uczestnik lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic bądź opiekun prawny uczestnika. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich, mojego dziecka* 

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

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015., 

poz. 2135) przez Wejherowskie Centrum Kultury z siedzibą przy ulicy Sobieskiego 255, 84-200 

Wejherowo przez Wejherowskie Centrum Kultury w celach przeprowadzenia Ogólnopolskiego 

Konkursu Interdyscyplinarnego „Rodzina, ach, Rodzina” organizowanego w ramach XXII Przeglądu  

Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka. Konkurs przeprowadzony w terminie 29.06 -18.11.2017 

r.  

Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu do 

treści danych moich/mojego dziecka* oraz ich poprawiania. 

 

…………………………………………………………                                      …………………………………………………………… 
                  (miejscowość, data)                                                                                   (czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 
                                                                                                                                                      /rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Zgoda nr 2 – wypełnia nauczyciel w przypadku zgłoszenia uczestnika z ramienia szkoły. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015., poz. 2135) przez Wejherowskie Centrum 

Kultury z siedzibą przy ulicy Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo przez Wejherowskie Centrum 

Kultury w celach przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu Interdyscyplinarnego „Rodzina, ach, 

Rodzina” organizowanego w ramach XXII Przeglądu  Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka. 

Konkurs przeprowadzony w terminie 29.06 -18.11.2017 r.  

Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu do 

treści danych moich/mojego dziecka* oraz ich poprawiania. 

 

…………………………………………………………                                      …………………………………………………………… 
                  (miejscowość, data)                                                                                   (czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

                                                                                                                                    

*Niepotrzebne skreślić  


