
 

Załącznik nr 1 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu  
geologiczno-filmowego 

„Młodzi o surowcach mineralnych” 
 

DANE SZKOŁY I OPIEKUNA UCZESTNIKA/ZESPOŁU UCZESTNIKÓW  

Nazwa Placówki:  

Adres: 
(ulica, kod pocztowy, miasto, 
województwo, nr. tel., e-mail, www) 

 

Imię i nazwisko opiekuna:  

Kontakt do opiekuna: 
(nr tel., e-mail) 

 

INFORMACJE NT. UCZESTNIKA/ZESPOŁU UCZESTNIKÓW  

Dane uczestników:  

Tytuł pracy konkursowej  

1. Imię i nazwisko uczestnika  

2. Imię i nazwisko uczestnika  

 
 
……………………………………………………………………..   ………………………………………………………… 
(podpis opiekuna uczestnika/zespołu uczestników)   (podpis Dyrektora placówki, pieczątka) 
 
 

 
1. …………………………………………  2. …………………………………..   

                                  (podpis uczestnika)              (podpis uczestnika)      
 
 

 



 

Załącznik nr 2 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora konkursu geologiczno-filmowego „Młodzi  

o surowcach mineralnych” danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb 

przeprowadzenia konkursu na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami). 

Administratorem danych osobowych zebranych podczas tego konkursu jest - w rozumieniu ustawy 

z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 

926 ze zmianami) - Organizator konkursu. 

 

Jestem świadoma/y prawa dostępu oraz możliwości poprawienia swoich danych zgodnie  

z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, 

poz. 926, ze zmianami). 

 

Zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu „Młodzi o surowcach mineralnych” i przyjmuję do 

wiadomości wszelkie zawarte w nim unormowania. 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………/……………………………… 
(podpis uczestnika) 

2. Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………/……………………………… 
(podpis uczestnika) 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika: 

       1. …………………………………………… 

       2. ………………………………………….. 

    

 
 

Załącznik nr 3 



 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Zgłaszający historię na scenariusz udziela/ją Organizatorowi konkursu geologiczno-filmowego 

„Młodzi o surowcach mineralnych” prawa do nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie 

wykorzystania historii na scenariusz do celów edukacyjnych (w publikacjach, na stronach 

internetowych Organizatora i Wykonawcy projektu w relacjach prasowych i telewizyjnych). 

Zgłaszający historię na scenariusz niniejszym oświadcza, że posiada całość praw, w tym autorskie 

prawa majątkowe i prawa pokrewne do zgłoszonej pracy, oraz że zgłoszona historia nie narusza 

dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich. Zgłaszający pracę zaświadcza, że zapoznał się i 

akceptuje warunki Regulaminu konkursu. 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………/……………………………… 
(podpis uczestnika) 

2. Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………/……………………………… 
(podpis uczestnika) 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika: 

       1. …………………………………………… 

       2. ………………………………………….. 

 

 

 
 
 


