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Załącznik nr 1. 

Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego „Niepełnosprawni są wśród nas ”  

I Dane osobowe autora pracy: 

1.Imię i nazwisko oraz wiek:  

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

2. Dane szkoły : 

Tel.  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa oraz adres 

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

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

Imię i nazwisko szkolnego koordynatora …………………………………………………………………….. 

3. W załączniku przekazuję pracę konkursową  

4. Praca została wysłana na adres e-mail: kaniewska@sp14opole.pl  

Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu.  

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego ………………………………………………………………………... 

II Praca konkursowa: - w załączniku  

III Oświadczenia:  

o Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych.  

o Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział osoby niepełnoletniej w konkursie 

przedmiotowym i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie 

zapoznania się z regulaminem i akceptacja jego zapisów.  

o Oświadczenie stwierdzające, że praca nie narusza praw osób trzecich, w 

szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.  

o Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora 

konkursu całości praw majątkowych do projektu graficznego.  

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego: ……………………………………................................................. 

 

mailto:kaniewska@sp14opole.pl


2 
 

IV Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu plastycznego 

„Niepełnosprawni są wśród nas” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowych do konkursu plastycznego 

„Niepełnosprawni są wśród nas” dla celów związanych z konkursem zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

 

………………………………..     …………………………………….. 

 (data)             podpis składającego oświadczenie 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział osoby niepełnoletniej  w konkursie 

przedmiotowym i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie 

zapoznania się z regulaminem i akceptacja jego zapisów 

Ja, rodzic/opiekun prawny ……………………………………………………………………………………., 

    Imię, nazwisko dziecka (uczestnika konkursu)  

oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w przedmiotowym konkursie 

oraz przetwarzanie danych osobowych, w tym umieszczanie ich na stronie internetowej 

www.sp14opole.pl wraz z podaniem imienia, nazwiska i nazwy zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016.r w sprawie ochrony osób fizycznych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

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

 (data)                  podpis składającego oświadczenie  
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Oświadczenie stwierdzające, że praca nie narusza praw osób trzecich, w 

szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich 

Ja, …………………………………………………………. oświadczam,  że złożona przeze mnie praca w 

Konkursie plastycznym „Niepełnosprawni są wśród nas” organizowanym przez 

Publiczną Szkołę Podstawową nr 14 w Opolu jest mojego autorstwa, nie narusza praw 

osób trzecich, nie była zgłoszona do innego konkursu.  

 

        …………………………………………… 

         (czytelny podpis)  

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora 

konkursu całości praw majątkowych do projektu graficznego 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na 

Organizatora konkursu plastycznego „Niepełnosprawni są wśród nas”, całości 

autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych.  

 

        …………………………………………….. 

         (czytelny podpis)  

 

 

 


