
Pieczęć szkoły    

 

Karta zgłoszenia do konkursu 

OBRAZ WART TYSIĄCA SŁÓW 

dotyczącego stworzenia autorskiego projektu okładki lub ilustracji do wybranego tekstu  

polskiej noblistki Olgi Tokarczuk 

 

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                      

PROSIMY WYPEŁNIAĆ PISMEM DRUKOWANYM                                                                                              

Kategoria wiekowa……………………………………………………………………………………………………………..                                             

Imię i nazwisko uczestnika...................................................................................................... 

Klasa........................................................................................................................................ 

Nazwa i adres szkoły.................................................................................................................  

Telefon szkoły............................................................................................................................. 

 E-mail szkoły............................................................................................................................... 

 Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna)..................................................................................... 

 Telefon opiekuna........................................................................................................................  

E-mail opiekuna.........................................................................................................................  

 

                                                                 Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem miejskiego konkursu plastycznego na  projekt okładki ulubionej 

książki lub opowiadania Olgi Tokarczuk oraz akceptuję wszystkie warunki określone w tym regulaminie. 

Oświadczam, że praca zgłoszona do konkursu jest mojego autorstwa i nie była nigdzie dotąd publikowane oraz 

przysługuje mi wyłączne i nieograniczone prawo autorskie do nadesłanej pracy. Wyrażam zgodę na prezentację 

mojej pracy na stronie internetowej BBODN i BP?. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

wyłącznie na potrzeby tego konkursu plastycznego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Oświadczam, że zostałem poinformowany o nazwie i 

siedzibie administratora danych osobowych, celu zbierania danych oraz przysługującym mi prawie wglądu do 

moich danych i ich aktualizacji. Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i 



nazwiska oraz wizerunku w związku z udziałem w wyżej wymienionym konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, 

zapowiedziach i informacjach o konkursie i jego wynikach.  

 

………… ……………………………… czytelny podpis autora pracy 

………………………………………… czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych (dotyczy uczniów     

niepełnoletnich) 

OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu plastycznego 

zorganizowanego przez BBODN i BP. Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, 

a przesłane przeze mnie prace wykonałam/em osobiście. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych dla potrzeb konkursu (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 

29.08.1997 r., Dziennik Ustaw Nr. 133 Poz. 883)  

....................................... ............................................. (data i miejscowość) (podpis uczestnika)  

ZGODA RODZICÓW  

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka .......................................................................... w 

konkursie plastycznym realizowanym przez BBODN i BP zgodnie z ustalonym terminarzem.  

 

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

Miejsce i data                                                                                   Podpis rodziców lub prawnego opiekuna 


