ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
Realizowanego w ramach projektu „HISTORIA PO GODZINACH”
"Historia znana i nieznana"- edycja 2021.
„Czym jest dla mnie patriotyzm? Postać, która wpłynęła na moje życie”.

1. Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………………………………………………………………………
2. Data urodzenia uczestnika: …………………………………………………………….. wiek …………. lat
3. Nazwa i adres szkoły lub uczelni: ………………………………………………………………………………………………………………..
4. Adres do korespondencji:……………………………………………………………………………………………………………………………
5. Dane kontaktowe uczestnika:
telefon ……………………………………………………………………………………………
e-mail:………………………………………………………………………………………………

Oświadczenie autora pracy
Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy i zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i akceptuję
jego reguły.

...............................................................
Data i czytelny podpis
Oświadczenie Uczestnika lub rodzica, opiekuna prawnego (dotyczy osób poniżej 18 roku życia)
Potwierdzam, że przenoszę na Organizatora – nieodpłatnie na czas nieoznaczony – autorskie prawa majątkowe
do nadesłanej pracy w tym m.in. do: publikowania ich na stronach internetowych oraz innych publikacjach
pokonkursowych–uprawnienie to dotyczy wielokrotnego wykorzystania i nie jest ograniczone w czasie i co do
terytorium. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Centrum im. Władysława Grabskiego moich
danych osobowych (danych osobowych mojego dziecka) w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w
Konkursie Wiedzy Patriotycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z
27.04.2016 r. w spr ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku (wizerunku mojego dziecka) w związku z udziałem w
Konkursie w materiałach informacyjnych zgodnie z treścią art.81 ust. 1 ustawy z dn 4 lutego 1994 o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn zm.)

………………………………………………
Data i czytelny podpis
Niniejszą Kartę Zgłoszeniową z Oświadczeniem należy dołączyć do pracy konkursowej i dostarczyć listownie na adres: Fundacja im.
Władysława Grabskiego, ul. Wielicka 42/103, 30-552 Kraków. O wynikach i uroczystości wręczenia nagród uczestników konkursu
poinformujemy drogą e-mailową lub telefoniczną. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Centrum im. Władysława Grabskiego.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, ogłoszeniem wyników i przekazaniem nagród.
Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Konkursu.

