
Załącznik nr 2/1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

III POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKO - GRAFICZNY 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH :  Literatura w TIK – ach 2022 

 

Temat konkursu:  Nasza planeta Ziemia za sto lat… 

 

NAZWISKO UCZESTNIKA: ………………….……………….…................................... 

IMIĘ UCZESTNIKA : ……………………………............................................................ 

SZKOŁA: 

NAZWA  ……………………………………………………………………………………… 

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

ADRES …………………………………………………………………………………........... 

TELEFON ……………………………………………………………………………………... 

E-MAIL ………………………………………………………………………………………… 

KATEGORIA  PRACY: 

PROSZĘ WPISAĆ: A ) KOMIKS – PRACA PLASTYCZNA,  B) KOMIKS – PLATFORMA CYFROWA  

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

KLASA: ………………………………………………………………………………………         

SYMBOL: 

……………………………………………………………………………………… 

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

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

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA/ NAUCZYCIELA : 

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

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

KONTAKT:                                                                                                                                                                

DOBROWOLNIE/ EWENTUALNIE NR KONTAKTOWY LUB E –MAIL  UCZNIA LUB JEGO OPIEKUNA 

PRAWNEGO/ RODZICA W CELACH ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU RODO I REGULAMINIE.  

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



………………………………………………………………………………………………… 

 

Załącznik nr 2/2 

O Ś W I A D C Z E N I E  R O D O 

 - Udział w konkursie jest bezpłatny, dobrowolny i równocześnie oznacza akceptację jego 

regulaminu.  

- Przystąpienie  do  konkursu  wymaga  złożenia  formularza  zgłoszeniowego  zawierającego 

również  oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych,             

obowiązkowo:  

-  imienia i nazwiska,  

 - wieku,  

 - klasy i adresu szkoły ucznia, 

 ewentualnie/dobrowolnie numeru kontaktowego lub adresu e-mail ucznia w celu 

prawidłowego przeprowadzenia, rozstrzygnięcia,  zamknięcia, udokumentowania,  rozliczenia  

oraz zarchiwizowania zamknięcia konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych 

(tekst jedn.:  Dz.  U.   z  2016  poz.  926),  a  od  25  maja  2018r.  zgodnie  z  

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób  fizycznych  w związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych  i 

w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz 

Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 nr 666). 

 - Przystąpienie  do  konkursu  wiąże  się  z wyrażoną,  nieodwołalną  zgodą  uczestnika/jego 

opiekuna prawnego/ rodzica na bezpłatne zarejestrowanie  w  czasie  konkursu  oraz  

utrwalenie  na  nośnikach  audiowizualnych  i rozpowszechnianie  za  pomocą  wszelkich  

technik  jego wizerunku  i  danych,  a  także  na przeniesienie praw autorskich,  

majątkowych  do  nagrodzonych  prac  konkursowych na organizatora w materiałach  

służących  pośrednio  lub  bezpośrednio  promocji  konkursu,  bez  ograniczeń czasowych              

i przy pomocy mediów elektronicznych i papierowych.  

 - Wszelkie informacje na temat konkursu pojawiać się będą na stronie internetowej 

organizatora zsg@powiatsuski.pl oraz w mediach społecznościowych – na fanpage’u  

www.facebook.com/zsgoetelsucha na portalu Facebook organizatora. 

      

                                                          

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

         miejscowość, data                                    czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

mailto:zsg@powiatsuski.pl
http://www.facebook.com/zsgoetelsucha


 

Załącznik nr 2/3    

WZÓR METRYCZKI  SYMBOLU UCZESTNIKA DO UMISZCZENIA NA PRACY 

KONKURSOWEJ*   

 

SYMBOL UCZESTNIKA III  POWIATOWEGO MIĘDZYSZKOLNEGO 

KONKURSU LITERACKO - GRAFICZNEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:  

Literatura w TIK – ach 2022 

                 Temat :  Nasza planeta Ziemia za sto lat… 

SYMBOL  

 

 

* SYMBOL  PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE PISMEM DRUKOWANYM.  

1. W przypadku wyboru przez uczestnika kategorii A) KOMIKS – wykonanej technikami: 

malarstwa, rysunku, grafiki, fotografii                                                                                                                                 

- zamieszczony wzór metryczki symbolu należy powielić, wydrukować i wypełniony 

przykleić na odwrocie każdej planszy, jak podano w Regulaminie.   

2.  W przypadku wyboru przez uczestnika kategorii A) KOMIKS – wygenerowanej na 

platformie cyfrowej 

- uczestnik powinien wydrukować  kartę wzór metryczki. wpisać swój SYMBOL i na tej 

samej karcie pod metryczką z godłem zapisać/ zamieścić swój link do strony internetowej z 

komiksem. Najlepiej link zapisać drukowanym pismem. W tym przypadku, kartę z 

SYMBOLEM i linkiem należy wypełnić na komputerze. 

(Można też wyciąć i nakleić pasek z linkiem na kartce pod SYMBOLEM. Chodzi tu o 

czytelność zapisu).  

Uczestnik pakuje kartkę do osobnej  koperty, na której nakleja tylko metryczkę z 

SYMBOLEM, podaną według załączonego wzoru,  jak wskazano w Regulaminie.   

Uczestnik może też skorzystać z Wariantu 1 – patrz Regulamin i odesłać pracę wraz 

KARTĄ UCZESTNIKA ,SYMBOLEM , Oświadczeniem RODO drogą mailową na adresy:  

monika_banas@o2.pl i zsg@powiatsuski.pl 

mailto:monika_banas@o2.pl
mailto:zsg@powiatsuski.pl
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