
 

 

 

Temat pracy 

 

 

Dane osobowe członków grupy (2-4 osoby) 

Członek grupy (1) 

- imię i nazwisko  

- data urodzenia (wiek) 

- dane kontaktowe (telefon, e-mail) 

 

Akceptuję warunki regulaminu konkursu □*, wyrażam zgodę  

na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu zgodnie  

z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.  

(t.j. Dz.U.2016.922) □*, wyrażam zgodę na upublicznienie imienia i nazwiska, 

jak również wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych □*  
oraz wyrażam zgodę na ekspozycję oraz publikację pracy przy wykorzystaniu 

różnorodnych form prezentacji (zarówno tradycyjnej jak i multimedialnej) □*. 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

czytelny podpis pełnoletniego członka grupy 

(w przypadku osób niepełnoletnich podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

Członek grupy (2) 
- imię i nazwisko  
- data urodzenia (wiek) 
- dane kontaktowe (telefon, e-mail) 

 

 

Akceptuję warunki regulaminu konkursu □*, wyrażam zgodę  

na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu zgodnie  

z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.  

(t.j. Dz.U.2016.922) □*, wyrażam zgodę na upublicznienie imienia i nazwiska, 

jak również wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych □*  
oraz wyrażam zgodę na ekspozycję oraz publikację pracy przy wykorzystaniu 

różnorodnych form prezentacji (zarówno tradycyjnej jak i multimedialnej) □*. 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

czytelny podpis pełnoletniego członka grupy 

(w przypadku osób niepełnoletnich podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

Członek grupy (3)** 
- imię i nazwisko  
- data urodzenia (wiek) 
- dane kontaktowe (telefon, e-mail) 

 

Akceptuję warunki regulaminu konkursu □*, wyrażam zgodę  

na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu zgodnie  

z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.  

(t.j. Dz.U.2016.922) □*, wyrażam zgodę na upublicznienie imienia i nazwiska, 

jak również wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych □*  
oraz wyrażam zgodę na ekspozycję oraz publikację pracy przy wykorzystaniu 

różnorodnych form prezentacji (zarówno tradycyjnej jak i multimedialnej) □*. 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

czytelny podpis pełnoletniego członka grupy 

(w przypadku osób niepełnoletnich podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

Członek grupy (4)** 
- imię i nazwisko  
- data urodzenia (wiek) 
- dane kontaktowe (telefon, e-mail) 

 

Akceptuję warunki regulaminu konkursu □*, wyrażam zgodę  

na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu zgodnie  

z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.  

(t.j. Dz.U.2016.922) □*, wyrażam zgodę na upublicznienie imienia i nazwiska, 

jak również wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych □*  
oraz wyrażam zgodę na ekspozycję oraz publikację pracy przy wykorzystaniu 

różnorodnych form prezentacji (zarówno tradycyjnej jak i multimedialnej) □*. 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

czytelny podpis pełnoletniego członka grupy 

(w przypadku osób niepełnoletnich podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

* w przypadku akceptacji lub wyrażenia zgody wstawić znak „x” 

** opcjonalnie w przypadku grup 3-4 osobowych; minimalna liczba członków grupy to dwie osoby 


