
 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 do X edycji konkursu „Być Polakiem”

http://swiatnatak.pl/byc-polakiem-X-2019

                                                                   
            
                                             
                                             MAM LAT.............                       GRUPA …..................

Grupa Wiek Format
I 6-9 lat Prace plastyczne
II 10-13 lat Prace literackie
III 14-16 lat Prace literackie
IV 17-22 lat Prace literackie
V 10-22 lat Filmy

Proszę wydrukować , wypełnić PISMEM DRUKOWANYM  i wysłać RAZEM Z PRACĄ:

pocztą na adres : Fundacja „Świat na Tak”, Al. Szucha 27,  00-580 Warszawa, Polska, LUB  pocztą

elektroniczną (SKAN e-mailem), WYŁĄCZNIE na adres: bycpolakiem2019@gmail.com.    

DANE UCZESTNIKA KONKURSU                                                                                                 

imię i nazwisko.......................................................................................................................................

data i miejsce urodzenia.........................................................................................................................

ila lat mieszkasz poza Polską ?.........................adres zamieszkania.......................................................

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

adres e-mail uczestnika...........................................................................................................................

adres e-mail rodzica/opiekuna................................................................................................................

numer telefonu komórkowego/domowego …........................................................................................

INFORMACJE O SZKOLE POLSKIEJ,W KTÓREJ UCZY SIĘ UCZESTNIK KONKURSU

Nazwa szkoły polskiej do której uczęszcza uczestnik Konkursu 

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

Imię i nazwisko Dyrektora szkoły..........................................................................................................

Adres e-mail, numer telefonu z numerami kierunkowymi 

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

mailto:bycpolakiem2019@gmail.com
http://swiatnatak.pl/byc-polakiem-X-2019


Temat: „Co to znaczy być Polakiem,  gdy się żyje poza granicami Polski” ?

ZGODA  AUTORA  PRACY (w przypadku osób niepełnoletnich - zgoda rodziców lub 

prawnych opiekunów) "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i/lub mojego 

dziecka, zawartych w powyższym formularzu konkursowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

VIII edycji Konkursu "Być Polakiem" (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie 

Danych Osobowych). Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska 

mojego lub mojego dziecka we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym 

konkursie i jego wynikach. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/ma dobrowolności 

podania danych oraz że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do podanych danych oraz 

możliwości ich poprawiania. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem IX edycji 

Konkursu "Być Polakiem", że praca konkursowa jest pracą autorską, nieprzedstawianą wcześniej w 

innych konkursach i wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, publikowanie, skracanie i redagowanie 

przesłanej pracy. Wiadomo mi, że praca nie zostanie do mnie odesłana po Konkursie i staje się 

własnością Organizatora

…............................................................................................................................................................
podpis (imię i nazwisko uczestnika lub rodzica, opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego)


