
 
Załącznik nr 1 

do Regulaminu konkursu „Bełchatów na karcie wielkanocnej” 
 

FORMULARZ KONKURSOWY 

 

I. Wypełnia nauczyciel i dyrektor szkoły. 

 

Pełna nazwa i adres szkoły do której uczęszcza osoba biorąca udział w konkursie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Adres szkoły: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Klasa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Wiek: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dane nauczyciela: 

a) Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Pełna nazwa szkoły: 

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

c) Adres szkoły: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

d) Tel. kontaktowy: …………………………………………………………………………………………………………………. 

e) Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

f) Imię i nazwisko, numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu: 

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

Akceptacja Dyrektora Szkoły: 
 

Oświadczam, iż akceptuję warunki zawarte w regulaminie konkursu „Bełchatów na karcie 
wielkanocnej” 
 

 

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

Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły 

 

 

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

Miejscowość, data      

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

II. Wypełnia opiekun prawny. 
 

* Wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………… w konkursie „Bełchatów na  
 

(imię i nazwisko) 

karcie wielkanocnej. 
 

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ………………………………………………………  
(imię i nazwisko) 

przez Miasto Bełchatów w celu organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu 
„Bełchatów na karcie wielkanocnej” zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Podanie danych 
jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
udziału w konkursie. Podając dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania danych. 
Administratorem danych osobowych jest Biuro Organizatora konkursu, ul. Kościuszki 15, pokój 
215.  

 
*Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku (imienia i nazwiska) 
wypowiedzi, (głosu) w celu organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu 

„Bełchatów na karcie wielkanocnej” 
 
…………………………………………………………………………………………………………..  
(imię i nazwisko) 

w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w konkursie 
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm). 

 
*Akceptuję regulamin konkursu.  

 
 

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

Podpis opiekuna prawnego 

 

 

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

Miejscowość, data      

 
 

*Zaznaczyć właściwe. 
 
 


