
Załącznik nr 1 do Regulaminu Powiatowego Konkursu Historycznego „Polska znów wolna” 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
DO POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO “POLSKA ZNOWU WOLNA” 2021 

 
A. ZGŁOSZENIE I DANE UCZESTNIKA KONKURSU1:  

1. IMIĘ I NAZWISKO  

2. NAZWA SZKOŁY  

3. KLASA  

4. ROK URODZENIA  

 
DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA KONKURSU:  
 
1. IMIĘ I NAZWISKO:  

2. ADRES 
ZAMIESZKANIA: 

 

3. ADRES DO 
KORESPONDENCJI: 

 

4. NUMER TELEFONU:  

5. E-MAIL:  

 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów – III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy, ul. Kościelna 32 
58-100 Świdnica i Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy, ul. Ks. Agnieszki 2, 58-100 Świdnica - danych osobowych 
Uczestnika Konkursu oraz moich, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, w celach organizacji i przeprowadzenia 
Powiatowego Konkursu Historycznego „Polska znowu wolna” oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu oraz 
utrzymania kontaktu przez podane wyżej środku komunikacji. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak 
konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych 
oraz danych Uczestnika konkursu. 

_____________________________________________________ 
Data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu  

 
Zgoda na wykorzystywanie wizerunku 

 
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku i wizerunku małoletniego 

[lub samego małoletniego], utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i 
dokumentacji filmowej) przez III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy, ul. Kościelna 32 58-100 Świdnica i Zespół Szkół 
Ekonomicznych w Świdnicy, ul. Ks. Agnieszki 2, 58-100 Świdnica na potrzeby Powiatowego Konkursu Historycznego 
“Polska znowu wolna”. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 
3. Dla potrzeb konkursu wizerunek małoletniego może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, 

kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym 
komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych 
materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych. 

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie i na portalach 
społecznościowych oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek małoletniego nie może być 
użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. 

 
_____________________________________________________ 

Data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu  
 
 
 

                                                             
1 Część A formularza ma zastosowanie w przypadku Uczestnika niemającego pełnej zdolności do czynności prawnych (niepełnoletni). 
Uczestnik mający pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletni) wypełnia i samodzielnie podpisuje zgłoszenie oraz zgodę w części B formularza.  



Załącznik nr 1 do Regulaminu Powiatowego Konkursu Historycznego „Polska znów wolna” 
 
B. ZGŁOSZENIE I DANE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU2:  

1. IMIĘ:   

2. NAZWISKO:   

3. SZKOŁA:   

4. KLASA:   

5. DATA URODZENIA:   

6. ADRES ZAMIESZKANIA:   

7. ADRES DO KORESPONDENCJI:   

8. NUMER TELEFONU:   

9. E-MAIL:   

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów – III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy, ul. Kościelna 32 

58-100 Świdnica i Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy, ul. Ks. Agnieszki 2, 58-100 Świdnica – moich danych 
osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, w celach organizacji i przeprowadzenia Powiatowego Konkursu 
Historycznego „Polska znowu wolna” oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu oraz utrzymania kontaktu przez 
podane wyżej środku komunikacji. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w 
jakim zostały zebrane. Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych. 

 
______________________________ 

Data i podpis Uczestnika Konkursu  
 

Zgoda na wykorzystywanie wizerunku 
 
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek 

techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez III Liceum Ogólnokształcące w 
Świdnicy, ul. Kościelna 32 58-100 Świdnica i Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy, ul. Ks. Agnieszki 2, 58-100 
Świdnica na potrzeby Powiatowego Konkursu Historycznego “Polska znowu wolna”. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 
3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i 

kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast 
nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających 
na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych. 

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie i na portalach 
społecznościowych oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek może być użyty w 
formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. 

 
______________________________ 

Data i podpis Uczestnika Konkursu  
 

                                                             
2 Część B formularza ma zastosowanie w przypadku Uczestnika mającego pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletniego). Jeśli Uczestnik nie ma pełnej 
zdolności do czynności prawnych zgłoszenie i zgodę podpisuje przedstawiciel ustawowy Uczestnika w części A formularza 


