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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA   

XI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-LITERACKIEGO 

„BY CZAS NIE ZAĆMIŁ I NIEPAMIĘĆ”. 

W POSZUKIWANIU PRAWDY O KATYNIU, SMOLEŃSKU  

I OBŁAWIE AUGUSTOWSKIEJ 

 

 

1. Imię i nazwisko ucznia  

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Wiek ucznia 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….………………………………….. 

 

3. Nazwa i adres szkoły 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

4. Klasa (profil, specjalność) 

………………………………………………………………………………………… 

 

5. Telefon i e-mail szkoły 

………………………………………………………………………………………… 

 

6. Nazwa i adres podmiotu zgłaszającego  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

7. Dane kontaktowe Uczestnika (adres pocztowy, e-mail, telefon) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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8. Imię i nazwisko osoby przygotowującej ucznia do konkursu (dane kontaktowe - adres 

pocztowy, e-mail, telefon) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane  

w Regulaminie Konkursu. 

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

data i miejscowość czytelny podpis Uczestnika 

lub rodzica/opiekuna jeżeli 

Uczestnik jest osobą niepełnoletnią 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, Rynek Kościuszki 9, 

15-950 Białystok oraz Jarosława Zielińskiego - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,  

ul. Warszawska 13, 15-062 Białystok moich danych osobowych / danych osobowych mojego 

dziecka*................................................................................................. w celu i w zakresie 

niezbędnym do uczestnictwa w XI Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Literackim  

„By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie 

Augustowskiej. Zgoda jest nieograniczona czasowo i terytorialnie. 

Oświadczam, że: 

 

Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, która w każdym czasie może być wycofana. 

Zgoda jest dobrowolna, ale konieczna do realizacji wskazanego celu. 

Mam prawo dostępu do treści danych dziecka, ich sprostowania oraz żądania ich usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

 

Zostałem poinformowany/a o kwestiach wynikających z art. 13 RODO. 

 

 

         

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

  data i miejscowość    czytelny podpis Uczestnika  

        lub rodzica/opiekuna jeżeli  

        Uczestnik jest osobą niepełnoletnią 

 

* skreślić w zależności od tego, czy oświadczenie podpisuje Uczestnik, czy rodzic/opiekun, jeżeli 

uczestnik jest osobą niepełnoletnią 
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Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację całości lub fragmentów mojej pracy (pracy mojego 

dziecka .....................................................*) zgłoszonej do XI Wojewódzkiego Konkursu 

Historyczno-Literackiego „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy  

o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej. W tym celu udzielam Organizatorom 

nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na następujących polach eksploatacji: 

publikacja całości lub fragmentów mojej pracy (pracy mojego dziecka*) w formie druku, na 

stronie internetowej Kuratorium Oświaty, na stronie internetowej Posła Rzeczypospolitej 

Polskiej Jarosława Zielińskiego, w środkach publicznego przekazu, na Facebooku i innych 

portalach społecznościowych, w materiałach informacyjno- promocyjnych dotyczących 

Konkursu. 

         

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

  data i miejscowość   czytelny podpis Uczestnika   

       lub rodzica/opiekuna jeżeli   

       Uczestnik jest osobą niepełnoletnią 

 

Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku (wizerunku mojego dziecka 

....................................*) przez Organizatorów Konkursu w związku z udziałem w Konkursie 

w celu stworzenia dokumentacji zdjęciowej jako elementu materiałów informacyjno- 

promocyjnych dotyczących Konkursu. 

         

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

  data i miejscowość   czytelny podpis Uczestnika   

       lub rodzica/opiekuna jeżeli   

       Uczestnik jest osobą niepełnoletnią 

 


