
 

  
 

Projekt „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

Załącznik 
do regulaminu konkursu plastycznego 

 pt. „Mój wymarzony zawód na europejskim rynku pracy” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 konkursu plastycznego 
pt.: „Mój wymarzony zawód na europejskim rynku pracy” 

 

Tytuł pracy  

Imię i nazwisko autora  

Wiek autora, klasa  

Nazwa szkoły  

Adres szkoły  

Numer tel./fax. szkoły  

Imię i nazwisko 
rodzica/opiekuna 

prawnego 
 

Adres e-mail  
rodzica/opiekuna 

prawnego 
 

Telefon kontaktowy 
rodzica/opiekuna 

prawnego 
 

 

 

OŚWIADCZENIA 

 

Działając jako przedstawiciel ustawowy ……………………………………………..…………..  
(Imię i nazwisko uczestnika konkursu)  

wyrażam zgodę na jego udział w konkursie plastycznym pt.: „Mój wymarzony zawód na 
europejskim rynku pracy” Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu 
plastycznego, który rozumiem, w pełni akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego 
postanowień. 
 
Oświadczam, że praca nadesłana na Konkurs plastyczny pt.: „Mój wymarzony zawód na 
europejskim rynku pracy” została wykonana samodzielnie. Jednocześnie oświadczam, że 
w/w praca nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) 
innych osób oraz dóbr osobistych chronionych prawem. 
 
Oświadczam, iż udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej 
terytorialnie i czasowo licencji na publiczne udostępnianie ww. pracy przez Organizatora,               
w szczególności na potrzeby realizacji i promocji Konkursu oraz Punktu Informacji 



 

  
 

Projekt „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

Europejskiej Europe Direct - Warszawa, jak również na wszystkie czynności konieczne dla 
udostępnienia pracy lub realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania pracy do 
sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie projektu każdą 
techniką oraz przesyłanie innym podmiotom współpracującym z Organizatorem. 
 
 

.……………………………………………………….. 
(Data i podpis rodziców / opiekunów prawnych) 

 

 

Oświadczam, iż zostałem(am) poinformowany(a), iż dane osobowe uczestników Konkursu 
oraz rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane do celów związanych                                   
z organizowaniem, przebiegiem i promocją Konkursu. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na 
przetwarzanie w/w danych osobowych w celach niezbędnych dla prawidłowej organizacji, 
przebiegu i promocji Konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                     
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
 
 

.……………………………………………………….. 
(Data i podpis rodziców / opiekunów prawnych) 

 

 
 


