
Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIOWA WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI 
 

II Gminny Konkurs Tematyczny 

„Taką stworzę Ojczyznę, o jakiej nauczy mnie Rodzina” 
(Formularz należy dołączyć do prac; w przypadku niepełnoletniego autora wypełnia rodzic/opiekun.) 

 

 

1. Imię i nazwisko autora prac …………………………………………………………………………………………….…………………………… 

2. Adres korespondencyjny ……………………………………...…………………………………………………..………………………….......... 

3. Telefon kontaktowy, email …………………………………..……………………….…………………………………………………..………….. 

4. Adres szkoły oraz nauczyciel nadzorujący ………………………………………………………………….…………………...…….………. 

5. Imię i nazwisko, telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna …………………………………………………………………………….. 

6. Tytuł, ilość oraz forma złożonych prac:  

 

Lp. TYTUŁ Forma pracy 

1.  
 
 

 
 

2.  
 
 

 
 

3.  
 
 

 
 

 

 
 

OŚWIADCZENIE AUTORA PRAC 
(Formularz należy dołączyć do prac; w przypadku niepełnoletniego autora wypełnia rodzic/opiekun.) 

 
 
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a prace konkursowe są wynikiem samodzielnej pracy 
autora. Przysługują mi wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do prac konkursowych i nie są w żaden 
sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.  
 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem II Gminnego Konkursu Tematycznego pn.: „Taką stworzę 
Ojczyznę, o jakiej nauczy mnie Rodzina”, organizowanym przez Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie, przy 
współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie i akceptuję jego warunki.  
 
Oświadczam, że moje prace konkursowe nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie 
naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich.  
 
Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu.  
 

 

                                                                                                ……………………..…………………………………………………….…… 
                                                                                                                                    (Data i podpis autora/rodzica/opiekuna) 

 

 

 



 

 
Oświadczenie rodzica/ opiekuna 

(Formularz należy dołączyć do prac w przypadku autora, który nie osiągnął pełnoletniości.) 

 

Wyrażam zgodę na udział mojej/ego córki/syna ………………………………………………….…….…………….. w II Gminnym 

Konkursie Tematycznym pn. „Taką stworzę Ojczyznę, o jakiej nauczy mnie Rodzina”, organizowanym przez Urząd 

Gminy Nowe Miasto Lubawskie, przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto 

Lubawskie,  a w przypadku zdobycia wysokiego miejsca lub wyróżnienia także w konkursach wojewódzkich,          

tj.: XV Wojewódzkim Konkursie Plastycznym i Grafiki Komputerowej: „Rodzina i dom fundamentem Ojczyzny” 

oraz  XV Wojewódzkim Konkursie Literackim: „Dom rodzinny ostoją Ojczyzny” oraz na nieodpłatne wykorzystanie 

prac konkursowych w działalności organizatorów ww. konkursów. 

 

 

                                                                                     ……………………..…………………………………………………….…… 
                                                                                                                                    (Data i podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych 
(Formularz należy dołączyć do prac; w przypadku niepełnoletniego autora wypełnia rodzic/opiekun.) 

 
Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora prac, tj.:…………………….  
………………………………………………………………………………………... w związku z udziałem w II Gminnym Konkursie 
Tematycznym pn. „Taką stworzę Ojczyznę, o jakiej nauczy mnie Rodzina”, a w przypadku zdobycia wysokiego 
miejsca lub wyróżnienia także w konkursach wojewódzkich, tj.: XV Wojewódzkim Konkursie Plastycznym i Grafiki 
Komputerowej: „Rodzina i dom fundamentem Ojczyzny” oraz  XV Wojewódzkim Konkursie Literackim: „Dom 
rodzinny ostoją Ojczyzny” we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tych Konkursach i ich 
wynikach.  
 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatorów ww. konkursów danych osobowych podanych w 

zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji konkursów. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy 

dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz 

możliwości ich poprawiania. 

 

                                                                                   ……………………..…………………………………………………….…… 
                                                                                                                                    (Data i podpis autora/rodzica/opiekuna) 

 


