
 

Formularz zgłoszeniowy uczestnika konkursu chemicznego 

„Jak odkrycia chemiczne wpłynęły na losy ludzkości - Od promieniotwórczości do bomby atomowej” 

edycja I (2018/2019) 

 

Część I – wypełnia nauczyciel szkoły  

 

1. Nazwisko, imię i klasa uczniów przystępujących do konkursu:  

1……………………………………….………………………………………………………......….. 

2………………………………………………………………………………………………………. 

3……………………………………………………………………………………………………….  

4………………………………………………………………………………………………………. 

3. Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………….…………….  

4. Adres szkoły ……………………………………………………………………………………………..…..  

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

6. Telefon szkoły………………………………………………………………………….……………………. 

7. Fax szkoły…………………………………………………………………………...………………………. 

8. Adres e-mail szkoły ……………………………………………………………………...………………….. 

9. Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów do konkursu 

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

 

 

 

…………………………..                  …………………………………… 
        miejscowość i data                     pieczęć i czytelny podpis nauczyciela  
 
 
 

 

 



Cześć II – wypełnia opiekun prawny ucznia 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka………………………………………….. 

……………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) w konkursie na zasadach 

określonych w regulaminie konkursu.   

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

data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego      
 
 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka objętych 
zgłoszeniem do udziału w konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu. 
 

                                   …………………..……………………… 
data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego 
 
                                                 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych mojego dziecka (w zakresie imienia 
i nazwiska, klasy, nazwy i adresu szkoły z telefonem i adresem e-mail) oraz jego wyników konkursu (ilości 
zdobytych punktów-procentów) przez organizatora konkursu, ZSO Nr 1 w Opolu. 

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

data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego 
                                                    

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w 
związku z udziałem w konkursie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) 
 

……………………………………………… 
data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego 
    

 
 
 
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 
 
z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 
 
 
 …………………………….    ………………………………………… 
    miejscowość i data     czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna  
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 …………………………….    ………………………………………… 
    miejscowość i data     czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna  


