
 

 

 

 

Karta zgłoszeniowa uczestnika 

III Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości 

Młodzieży.  „Witkacy. Napisane dzisiaj” 

 

 

 

Dane uczestnika konkursu: 

Imię uczestnika:   

Nazwisko uczestnika:  

Kategoria wiekowa:  

(skreślić niepotrzebne)  
szkoła podstawowa /  szkoła średnia / szkoła zawodowa 

Klasa:  

Wiek uczestnika  

(w latach) 
 

Dane teleadresowe placówki zgłaszającej: 

Pełna nazwa szkoły / placówki /   

Adres szkoły / placówki: 

 /adres prywatny uczestnika 

wysyłającego samodzielnie: 

 

Nr telefonu:  

Dane dodatkowe: 

Ilość nadesłanych wierszy:  

Ilość nadesłanych opowiadań:  

Ilość nadesłanych form 

dramatycznych: 
 

Ilość nadesłanych scenariuszy:  

Ilość nadesłanych komiksów:  

Imię i nazwisko nauczyciela:  

(w przypadku, gdy opiekunem 

merytorycznym jest nauczyciel) 

 

Telefon lub e-mail kontaktowy 

nauczyciela lub wysyłającego 

utwory dziecka rodzica lub 

uczestnika pełnoletniego: 

 



 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka, (zgłaszam udział- w przypadku osoby pełnoletniej) w III 

Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Młodzieży „ Witkacy. Napisane dzisiaj”. Rozumiem 

i w pełni akceptuję regulamin. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych 

osobowych dla celów niniejszego Konkursu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119,s.1), Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

(Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 1000).  

  Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, o przysługującym mi prawie dostępu do danych osobowych 

mojego dziecka lub moich oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub 

stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, 

zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, 

poprzez dostarczenie takiego pisemnego żądania bezpośrednio do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza 

Korczaka w Słupsku- (ul. Banacha 5, 76-200 Słupsk). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
 Niniejszym wyrażam zgodę na publikację nagrodzonych w konkursie utworów literackich mojego dziecka / 

moich, oraz nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka / 

mojego w materiałach audio-wizualnych,  audio i fotograficznych lub ich fragmentach, wykonanych w trakcie 

Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Młodzieży „Witkacy. Napisane dzisiaj”. Zgoda niniejsza 

obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, powielanie oraz rozpowszechnianie Materiałów lub ich 

fragmentów przez Szkołę Podstawową nr 3 w Słupsku i Stowarzyszenie Soroptimist International. Klub  

w Słupsku na terytorium całego świata, bez ograniczeń czasowych.  

   

 

 

* W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest osoba małoletnia, powyższe zgody udzielane są w jej imieniu 

przez jej opiekuna prawnego.  

 

 

 

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

podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika/ uczestnika pełnoletniego 


