Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Kreujemy swoją przyszłość”
Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Polityki Społecznej
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, pok. nr 412
za pośrednictwem Szkolnego Koordynatora Projektu
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU „KREUJEMY SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ” - 2018 rok
(proszę wypełniać pismem DRUKOWANYM)
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA
KONKURSU
NAZWA SZKOŁY
ZGŁASZAM PRACĘ KONKURSOWĄ W KATEGORII:
PRACA PLASTYCZNA-KOMIKS
PRACA LITERACKA
FOTOREPORTAŻ

1. Zgłaszam udział w Konkursie „Kreujemy swoją przyszłość”, realizowanym w 2018 roku w ramach
Projektu Informacyjno-Promocyjnego „Młodzi – Kreatywni”, na zasadach określonych Regulaminie
Konkursu.
2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie internetowej
Organizatora www.czestochowa.pl i akceptuję jego wszystkie postanowienia.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby Konkursu - wyłonienia zwycięzcy,
ogłoszenia wyników na stronie internetowej www.czestochowa.pl oraz na Gali, przyznania nagrody,
publikacji sprawozdań i materiałów informacyjnych z działań realizowanych w Projekcie.
4. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych jest dobrowolne, mam prawo dostępu
do treści swoich danych i ich poprawiania.
5. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż administratorem danych osobowych udostępnionych
przez Uczestników Konkursu jest Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217
Częstochowa.
6. Oświadczam, że złożona przeze mnie praca jest mojego autorstwa, nie narusza praw osób trzecich
i nie była zgłoszona w innym konkursie.

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

!

czytelny podpis uczestnika Konkursu
OŚWIADCZENIA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA
KONKURSU „MÓJ POMYSŁ NA FIRMĘ”
1. Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym ww. małoletniego.
2. Wyrażam zgodę na uczestnictwo ww. małoletniego w Konkursie „Kreujemy swoją przyszłość”,
organizowanym przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy w 2018 roku.
3. Potwierdzam złożone powyżej oświadczenia woli ww. niepełnoletniego Uczestnika Konkursu,
a którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym.
4. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu dotyczącego niniejszego
Konkursu udostępnionego na stronie internetowej www.czestochowa.pl.
5. Akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu Konkursu „Kreujemy swoją przyszłość”
opublikowanego na stronie internetowej: www.czestochowa.pl.
6. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych jest dobrowolne, mam prawo dostępu do treści swoich
danych i ich poprawiania.
7. Zostałem/am poinformowany/a, iż administratorem danych osobowych udostępnionych przez
Uczestników Konkursu/rodziców lub opiekunów prawnych jest Gmina Miasto Częstochowa,
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

…………………………………………….
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czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

