
 
 Załącznik Nr 1 do Regulaminu  

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
„PRZYŁĄCZ SIĘ W ZWALCZANIE AGRESJI I HEJTU W SIECI” 

 

 

Imię i nazwisko oraz adres uczestnika ( proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami)  

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

 Wiek ………………………. klasa……………………………  
 
 

 Nazwa szkoły z adresem …………………………………………………………………………………..  
 
………………………………………………………………………………………………………………….………  
 
tel. do szkoły.……………………………….  
 
e-mail do szkoły ……………………………………………………..…………………..  
 
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego     ……………………………………………………  
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych                         

w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji Konkursu (zgodnie                        

z Ustawą z dnia 30.08.2019 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1781).  

Podpisanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu. 
Oświadczam, że przedłożona praca została wykonana przeze mnie 
samodzielnie.  

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

                                                                                                                           czytelny podpis autora pracy 

Data …………………………………………. 



Oświadczenie rodziców/ przedstawicieli ustawowych uczestnika Konkursu: 

„PRZYŁĄCZ SIĘ W ZWALCZANIE AGRESJI I HEJTU W SIECI” 

 

Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu: ………………………………………..  

 

Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:   ……………………………….  

 

Adres przedstawiciela ustawowego:       ……………………………………….  

 

Numer telefonu i e-mail przedstawiciela ustawowego:  

 

…………………………………………………………………………………  

 

Jako przedstawiciel ustawowy wymienionego wyżej Uczestnika Konkursu 

„PRZYŁĄCZ SIĘ W ZWALCZANIE AGRESJI I HEJTU W SIECI”, niniejszym 

oświadczam, że nieodpłatnie przenoszę wszelkie prawa do nadesłanej pracy na 

Konkurs „Przyłącz się w zwalczanie agresji i hejtu w sieci” zorganizowany 

przez Komendę Powiatową Policji w Suchej Beskidzkiej.  

 

Oświadczam ponadto, iż:  

 dziecko jest autorem dostarczonej pracy i posiada do nich prawa 

autorskie, nie naruszając praw autorskich osób trzecich.  

 zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu i w pełni go 

akceptuję.  

 wyrażam zgodę na publikację i niekomercyjne rozpowszechnianie (także 

w Internecie) zgłoszonej przez dziecko pracy konkursowej, a także na 

utrwalanie przez Organizatora wizerunku uczestnika Konkursu                    

oraz mojego wizerunku w trakcie rozstrzygnięcia oraz na nieodpłatne 

wykorzystanie przez Organizatora tych wizerunków dla celów 

sprawozdawczych związanych z Konkursem.  

 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych                      

w zgłoszeniu przez organizatorów Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 30 

sierpnia 2019 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1781). Dane osobowe będą wykorzystane do celów promocyjno-

edukacyjnych.  

 

 

 

 

………………………………………………………  

                                             Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 


