
Załącznik 1a 

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w Konkursie 
 

 

1. Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka ……………………………………………..................................................................... 
(imię i nazwisko) 

ucznia............................................................................................................................................ 
(nazwa szkoły)  

 

do celów związanych z jego udziałem w Konkursie Czytelniczo – Plastycznym „III Góralskie 

Cytanie” Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej Orawy w roku szkolnym 2016/2017.  

 

…….…………………………………….    

                              
                      podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

postanowienia. 

 

…….…………………………………….    

                              
                      podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych lub w innych 

materiałach pokonkursowych organizatora Konkursu oraz instytucji wskazanych 

w „Postanowieniach ogólnych” punkt 2 i 3 Regulaminu: imienia i nazwiska dziecka, 

nazwy szkoły oraz miejsca uzyskanego w Konkursie.   

 

 

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

 

 

4. Oświadczam,  że wyrażam zgodę na filmowanie i fotografowanie wizerunku mojego 

dziecka podczas przebiegu Konkursu oraz wykorzystywanie ww. materiałów przez 

organizatora i instytucje wskazane w „Postanowieniach ogólnych” punkt 2 i 3 Regulaminu 

bez żadnych zobowiązań wobec uczestnika lub osób trzecich. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1b 

Karta zgłoszenia 
Konkurs Czytelniczo - Plastyczny 

III „GÓRALSKIE CYTANIE” 
Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej Orawy 

 

Etap rejonowy - rok szkolny 2016/2017 

 

Szkoła wypełnia odrębną kartę dla każdego uczestnika. 

 

 

/zaznacz właściwe/  

      

1. Imię (imiona) i nazwisko ucznia: ............................................................................................ 

2. Klasa:........................................................................................................................................ 

3. Typ szkoły: szkoła podstawowa/gimnazjum/szkoła ponadgimnazjalna /podkreśl właściwe/ 

4. Nazwa szkoły:.......................................................................................................................... 

5. Adres szkoły:………………………………………………………………………………… 

6. Tytuł zilustrowanego tekstu literatury regionalnej:………………………………………….. 

7. Tytuł eseju:…………………………………………………………………………………... 

8. Uczeń niepełnosprawny:  

 

9. Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu:………………………. 

 

Data:                                                                              Podpis zgłaszającego (dyrektora szkoły)  

 

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

 

Karty zgłoszenia prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.05.2017 r. 

na adres: Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce, ul. Sobieskiego 13, 34-480 Jabłonka 

 

tel.: 18 26 523 79 lub mailem: biblioteka@obporawa.pl 

 

 
 

 

część czytelnicza  

część plastyczna  

tak  nie  


