
karta zgłoszeniowa

Kartę  należy  wypełnić,  wydrukować,  podpisać,  zeskanować,  zapisać  w  pliku  PDF  pod  nazwą  wg  schematu  Imię-Nazwisko-Karta-
Zgłoszeniowa,  np. Anna-Nowak-Karta-Zgłoszeniowa.jpg  oraz przesłać wraz z pracą na adres:  erisson@tlen.pl      lub w razie problemów 
technicznych na adres: joanna.wrobel@wp.pl 

KONKURS NA LOGO I NAZWĘ KLAS Z JĘZYKIEM FRANCUSKIM

(PROJEKTU PROMUJĄCEGO JĘZYK FRANCUSKI ORAZ  KULTURĘ  FRANKOFOŃSKĄ)

 W SZKOŁACH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

1. DANE UCZESTNIKA KONKURSU

kategoria konkursowa: logo (uczniowie), logo (nauczyciele), nazwa (uczniowie), nazwa (nauczyciele) (proszę podkreślić)

imię i nazwisko uczestnika konkursu: ..........................................……………………...........................................

hasło (języku polskim lub francuskim):  ..............................................................................................................

data urodzenia: .....................................................................................................................................................

adres do korespondencji: .....................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

numer telefonu: .............................................................            adres e-mail....................................................................

W przypadku osób niepełnoletnich - dane opiekuna prawnego:

imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………….

adres do korespondencji: .......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

numer telefonu: ..............................................................       adres e–mail: ………......................................................

Oświadczam, że przesłany projekt jest mojego autorstwa i nie brał udziału w żadnym innym konkursie, posiadam do niego wyłączne prawa autorskie.  
Zapoznałem się z regulaminem konkursu i zgadzam się na wszystkie zawarte w nim unormowania. 
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997  
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). 

Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przesłanych materiałów do zaprezentowania ich m.in. na  
stronie internetowej Organizatora lub w formie czasowej wystawy. Autor projektu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w  
przypadku, gdyby udostępniony projekt naruszał prawa (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego  
regulaminu Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie.

…………………………………………………………………………………………………
                                                                                    podpis  uczestnika konkursu

 (w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo podpis opiekuna prawnego)
2. DANE SZKOŁY

nazwa szkoły :..........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

adres: .......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. ..

numer telefonu: ..............................................................   adres e–mail: ………........................................................

imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna):....................................................................................................................

numer telefonu ……………………………………………    adres e-mail nauczyciela:…..............................................

    
                                                                                                              ………………………………………….............
                                                                                                                                   podpis nauczyciela języka (opiekuna)                          
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