
 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Literackiego Inny – Obcy? 

 

1. Imię, nazwisko uczestnika  

 

2. Adres szkoły, klasa   

 

3. Telefon kontaktowy, e-mail lub adres pocztowy uczestnika 

 

4. Imię nazwisko nauczyciela (opiekuna) – obowiązkowo dla uczestników niepełnoletnich 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z regulaminem konkursu i przyjmuję jego warunki. 

 

 

Uczestnik: 

 

……………..  …………………………………………………..    …………………….. 
          data   imię, nazwisko (czytelnie)                                 podpis  

 

Nauczyciel – opiekun: 

 

……………..  …………………………………………………..    …………………….. 
          data   imię, nazwisko (czytelnie)                                 podpis 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Literackiego Inny – Obcy? 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych           

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, że: 

a) administratorem danych osobowych uczestników Konkursu, zawartych w zgłoszeniu jest 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, 

b) dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w związku z organizacją 

Konkursu, 

c) uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawy. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 

związanych z organizacją konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

oraz 

  Wyrażam zgodę     Nie wyrażam zgody 

na publikację moich wyników konkursu na stronach internetowych organizatorów zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

  Wyrażam zgodę     Nie wyrażam zgody 

na publikację mojego wizerunku na stronach internetowych organizatorów w materiałach 

opisujących i promujących konkurs, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

  Wyrażam zgodę     Nie wyrażam zgody 

na zaprezentowanie i opublikowanie moich utworów w ramach promocji (bez honorarium) na 

stronach internetowych oraz w innych w mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn .zm.) 

 

Uczestnik: 

 

……………..  …………………………………………………..    …………………….. 
          data   imię, nazwisko (czytelnie)                                 podpis 

 

Nauczyciel – opiekun: 

 

……………..  …………………………………………………..    …………………….. 
          data   imię, nazwisko (czytelnie)                                 podpis 


