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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

„W obiektywie Strażników energii” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

KONKURS „ W OBIEKTYWIE STRAŻNIKÓW ENERGII” 2022 
NA NAJCIEKAWSZY FILM PROMUJĄCY AKCJĘ EDUKACYJNĄ 

 

 

Dane szkoły: 

Nazwa:  

Adres:   

Telefon:  

E-mail szkoły:  

Imię i nazwisko nauczyciela (Opiekuna) 

i  twórcy/ców pracy konkursowej 

 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

3. ……………………………………………………… 

4. ……………………………………………………… 

5. ……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Podpisy nauczyciela – opiekuna pracy 

konkursowej 

Oświadczam, że Praca konkursowa została przygotowana 

przez członków zespołu samodzielnie, Praca nie narusza praw 

osób trzecich i dysponuję udzielonymi przez twórców filmu 

wymaganymi upoważnieniami i zgodami, o których mowa w 

Regulaminie.  

 

………………………………………………… 

Zobowiązuję się także poinformować Organizatora/Partnera o 

każdej zmianie dotyczącej mojego upoważnienia dotyczącego  

Pracy konkursowej oraz moich danych. 

 

………………….……………………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

(dane identyfikacyjne, wizerunek) w celu związanym 

z organizacją i uczestnictwem w konkursie (w tym dokonania 

oceny pracy konkursowej), ogłoszenia wyników oraz 

wręczenia nagród.  

 

.……………………………………………….. 
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Dane uczniów szkoły, zaangażowanych w przygotowanie pracy konkursowej : 

1. Imię i nazwisko ucznia:   

Klasa:  

2. Imię i nazwisko ucznia:   

 Klasa:  

3. Imię i nazwisko ucznia:   

 Klasa:  

4. Imię i nazwisko ucznia:   

 Klasa:  

5. Imię i nazwisko ucznia:   

 Klasa:  

6. Imię i nazwisko ucznia:   

 Klasa:  

7. Imię i nazwisko ucznia:   

 Klasa:  

8. Imię i nazwisko ucznia:   

 Klasa:  

9. Imię i nazwisko ucznia:   

 Klasa:  

10. Imię i nazwisko ucznia:   

 Klasa:  

11. Imię i nazwisko ucznia:  

 Klasa:  

12. Imię i nazwisko ucznia:  

 Klasa:  

 

 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne ze stanem 

faktycznym.  

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego treść. 

3. Oświadczam, że zebrałam/łem wymagane regulaminem oświadczenia rodziców/opiekunów 

prawych wyżej wymienionych dzieci, z których udziałem został nakręcony film (zał. 2 do 

Regulaminu),  
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4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

(RODO) i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji konkursu 

oraz otrzymywanie od Organizatora/Partnera informacji z nim związanych drogą elektroniczną na 

podany adres poczty elektronicznej. 

 

UWAGA: komplet oświadczeń, o których mowa w pkt. 3 opiekun pracy konkursowej dołącza do 

formularza zgłoszeniowego do konkursu. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 

Data, podpis osoby reprezentującej 

szkołę 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 

Pieczęć szkoły 

 

 

 

 

 

 

 


