Załącznik nr 1

I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI POETYCKIEJ
Formularz zgłoszeniowy
UWAGA ! Prosimy wypełnić czytelnie, komputerowo lub odręcznie drukowanymi
literami, osobny formularz dla każdego uczestnika.

1. Pełna nazwa szkoły:

2. Adres szkoły, telefon, nr fax-u, e-mail:

3. Imię i nazwisko Uczestnika:

4. E-mail i telefon kontaktowy Uczestnika:

5. Tytuł utworu:

6. Imię i nazwisko Nauczyciela-Opiekuna, e-mail kontaktowy, telefon kontaktowy:

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

podpis Nauczyciela-Opiekuna

Załącznik nr 2

Zgody na przetwarzanie danych osobowych – Uczestnik Konkursu

1.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji
i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępniania informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję
do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest X Liceum Ogólnokształcące
im. Królowej Jadwigi ul. Woronicza 8 02-625 w Warszawie. Posiadam wiedzę, że podanie
danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.

2.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego
wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci
fotografii i dokumentacji filmowej) przez Organizatora Konkursu na potrzeby organizacji
i promocji Konkursu.

3.

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

4.

Dla potrzeb Konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może
być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem
mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających
na potrzeby Konkursu oraz w celach informacyjnych i promocyjnych w zakresie działań szkoły.

5.

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie
w Internecie oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek
nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób
moich dóbr osobistych.

6.

Ja, niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na udział dziecka w I Międzyszkolnym Konkursie
Piosenki Poetyckiej i oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zamieszczonych
w formularzu zgłoszeniowym w celu udziału w Konkursie oraz opublikowania imienia,
nazwiska i informacji o laureatach Konkursu w mediach oraz na stronach internetowych
Organizatora Konkursu. Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne
z prawdą.

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane
w Regulaminie Konkursu.

……………………………………………………………………………………………………………...
data i miejscowość

podpis Uczestnika
lub rodzica/opiekuna prawnego
niepełnoletniego Uczestnika

Załącznik nr 3

Zgody na przetwarzanie danych osobowych – Opiekun Uczestnika Konkursu

1.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji
i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępniania informacji o wynikach Konkursu. Przyjmuję
do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest X Liceum Ogólnokształcące
im. Królowej Jadwigi ul. Woronicza 8 02-625 w Warszawie. Posiadam wiedzę, że podanie
danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.

2.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego
wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci
fotografii i dokumentacji filmowej) przez Organizatora Konkursu na potrzeby organizacji
i promocji Konkursu.

3.

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

4.

Dla potrzeb Konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może
być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem
mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających
na potrzeby Konkursu oraz w celach informacyjnych i promocyjnych w zakresie działań szkoły.

5.

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie
w Internecie oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek
nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób
moich dóbr osobistych.

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane
w Regulaminie Konkursu.

……………………………………………………………………………………………………………...
data i miejscowość

czytelny podpis Opiekuna

