Zespół Szkół Ogólnokształcących im. ks. prof. Józefa Tischnera, Szkoła Podstawowa nr 47
z Oddziałami Dwujęzycznymi, XVII Liceum Ogólnokształcące
os. Czecha 59, 61-288 Poznań
tel. (61) 877 60 58, e-mail: komiksy@zso4.poznan.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Imię i nazwisko uczestnika
Wybrany temat komiksu
Nazwa szkoły i klasa
Adres szkoły
Miejscowość i kod
Imię i nazwisko nauczyciela
odpowiedzialnego
Telefon kontaktowy
Adres mailowy nauczyciela
Kategoria (proszę zaznaczyć
krzyżykiem odpowiednią kratkę)

Uczniowie IV, V, VI klasy szkoły podstawowej

Uczniowie VI klasy szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE AUTORSTWA PRACY
Akceptuję i zobowiązuję się przestrzegać REGULAMINU konkursu. Oświadczam, że stworzona przeze
mnie praca jest moim oryginalnym dziełem autorskim i nie była wcześniej publikowana.
Czytelny podpis ucznia:_____________________________________________________
Uwaga! Na następnej stronie znajduje się formularz zgody opiekuna prawnego na udział w
konkursie.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. ks. prof. Józefa Tischnera, Szkoła Podstawowa nr 47
z Oddziałami Dwujęzycznymi, XVII Liceum Ogólnokształcące
os. Czecha 59, 61-288 Poznań
tel. (61) 877 60 58, e-mail: komiksy@zso4.poznan.pl

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO
NA UDZIAŁ W KONKURSIE NA KOMIKS HISZPAŃSKI „¿QUÉ TE CUENTAS?”
…………………………………………………………………………
Miejscowość, data
…………………………………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego
…………………………………………………………………………
Numer dowodu osobistego lub PESEL rodzica lub opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę na udział w Konkursie na komiks hiszpański „¿Qué te cuentas?” mojego syna/mojej
córki: ……………………………………………………………… zam. w ………………………………………………………
oraz na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu, Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu im. ks. prof. J. Tischnera z siedzibą w Poznaniu, os. Czecha 59,
podczas wszystkich etapów Konkursu na komiks hiszpański, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002r., poz. 926 z późn. zm.), w tym na publikację
w Internecie na stronie Organizatora i Biura Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Warszawie
jego/jej imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania i nazwy szkoły, do której uczęszcza. Udzielam
też Organizatorowi Konkursu na komiks hiszpański i Biuru Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w
Warszawie nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z
wizerunkiem mojego syna/córki, które będą zbierane w trakcie trwania Konkursu na komiks
hiszpański.
……………………………………………………………………………
Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu im. ks.
prof. J. Tischnera, os. Czecha 59. Organizator informuje, że służy Państwu prawo wglądu i
poprawiania zgromadzonych danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.

