
         Załącznik nr 1 

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół 

podstawowych  „Moja skarbonka SKO” 
 

Organizator Konkursu – Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej  

w Słupsku 
 

Lp Dane autora pracy 

1. 
Imię   

2. 
Nazwisko                                                 

3. 
Klasa 1 2 3 4 5 

4. 
Grupa wiekowa I II 

5. 

  

 

Nazwa szkoły:  

 

 

 

Ulica: 

 

Numer: 

   

Miejscowość: 

 

Kod pocztowy: 

   

Telefon: 

 

Adres e-mail: 

  

Imię i nazwisko dyrektora 

szkoły:    

Nauczyciel nadzorujący  

wykonanie pracy  

Imię i nazwisko 

  

 Telefon kontaktowy:  

 

6. 
Rodzice / Opiekunowie 

Prawni  

Imiona i nazwiska: 

   

Telefony kontaktowe: 

  

Adres:  

  

Adres e-mail: 

   

7. 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych  „Moja 

skarbonka SKO” organizowanym przez  Szkołę Podstawową nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku.  
 

  

  

  

 

                                                                                      ……………………………………………………. 
                                                                                                                 podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu 



 Załącznik nr 2  

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKA  

KONKURSU „MOJA SKARBONKA SKO” O WYRAŻENIU ZGODY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  
 

 

 

 

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………………….., 
imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego  

rodzic/ opiekun prawny ……………………………………………………………………..…, 
imię i nazwisko dziecka  

w związku z przystąpieniem do Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych  

„Moja skarbonka SKO”, organizowanego przez  Szkołę Podstawową nr 8 im. Żołnierzy 

Armii Krajowej w Słupsku, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz 

wizerunku zarówno moich, jak i dziecka zgłoszonego do konkursu.  

 Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że:  

 

1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8  

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku.  

2. Moje dane osobowe i dane dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji 

konkursu. 

3. Moje dane osobowe oraz dane mojego dziecka mogą zostać udostępnione innym 

podmiotom wyłącznie w celu udzielenie wsparcia w realizacji konkursu. 

4. Podanie danych jest dobrowolne.  

5. Mam prawo do dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz ich 

poprawiania.  

 

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, pokazywanie i publikowanie 

mojego wizerunku, nazwiska, głosu w dowolnym formacie i we wszystkich mediach dla 

celów związanych z informacją i promocją konkursu, bez konieczności każdorazowego ich 

zatwierdzania.  

 

 

 

 

 

 

………………………………………….  ………………………………………………………….. 

     miejscowość, data                                                             czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika konkursu  

 

 

 


