
 

  Załącznik nr 1: 

                                                                                                  ( pieczęć szkoły) 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Literacko - Plastycznym 

Wszyscy Święci Europy  - wpływ wybitnych postaci  

na cywilizację europejską i kulturę polską 

PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM 

 

 

1. Imię i nazwisko ucznia ................................................................................. 

 

klasa .……………………… 

 

2. Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem, którego powstała praca:  

 

…………………...……………………………………………………………  

      

nauczany przedmiot: ...…………………………………………………….…. 

 

3. Nazwa i adres i szkoły: ………………...…..……...……………………… 

 

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

 

………………………………………..………………….…………………… 

 

e-mail: ……………………………….…… telefon ………………………… 

 

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

( podpis rodzica/opiekuna dziecka)                                 ( podpis nauczyciela)   

 

 

 

 



Załącznik nr 2: 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy  

na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego 

dziecka – …...………………………………………………………………………… * w 

związku z jego udziałem w konkursie II Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Plastycznym 

Wszyscy Święci Europy  - wpływ wybitnych postaci na cywilizację europejską i kulturę polską 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku we 

wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych 

umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu. Jednocześnie 

oświadczam, że jestem świadoma/my dobrowolności podania danych oraz, że zostałam/em 

poinformowana/y o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. 

poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

                                                                                ............................................................................................................ 
                                                                                    (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego autora pracy)                     

* imię i nazwisko autora pracy 

Załącznik nr 3: 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy                                                                                      

na udział w konkursie i rozpowszechnianie nadesłanej pracy 

Wyrażam zgodę na udział  ............................................................................................* 

w II Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Plastycznym Wszyscy Święci Europy  - wpływ 

wybitnych postaci na cywilizację europejską i kulturę polską organizowanym przez Szkołę 

Podstawową nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku. Oświadczam, że nadesłana praca 

została napisana wyłącznie przez autora wymienionego w zgłoszeniu, w żadnej części nie 

narusza praw autorskich osób trzecich i była nieprzedstawiana wcześniej w innych konkursach. 

Przekazuję nieodpłatnie Organizatorowi Konkursu prawa autorskie do nadesłanej pracy oraz 

wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przesłanej pracy.  

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

                                             (data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego autora pracy)                

* imię i nazwisko autora pracy 

  



 

Załącznik nr 4: 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego autora pracy                                                                       

o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem II Ogólnopolskim Konkursie 

Literacko-Plastycznym Wszyscy Święci Europy  - wpływ wybitnych postaci na cywilizację 

europejską i kulturę polską organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Janusza 

Kusocińskiego w Świdniku oraz akceptuję jego warunki.  

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

(data i czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego autora pracy) 

 

Załącznik nr 5: 

 

 Oświadczenie 

Oświadczam, że praca literacka wysłana na II Ogólnopolski Konkurs Literacko-

Plastyczny Wszyscy Święci Europy  - wpływ wybitnych postaci na cywilizację europejską i 

kulturę polską została stworzona przeze mnie samodzielnie, nie przypisałem (am) sobie 

autorstwa  

całości, istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu. 

Czytelny podpis autora: …………………………………………………………………  

Pseudonim    autora: ……………………………………………………………………. 

Czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna): …………………….…………………..     

Data: ……………………………. 
 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że praca plastyczna wysłana na II Ogólnopolski Konkurs Literacko-

Plastyczny Wszyscy Święci Europy  - wpływ wybitnych postaci na cywilizację europejską i 

kulturę polską została stworzona przeze mnie samodzielnie. 

Czytelny podpis autora: …………………………………………………………………  

Pseudonim    autora: ……………………………………………………………………. 

Czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna): …………………….…………………..     

Data: ……………………………. 
 


