Pieczątka Szkoły

Załącznik nr 2
XXIV Edycja Konkursu Ekologicznego
„Co w Puszczy piszczy?” 2019
Formularz zgłoszeniowy*
Szkoła (nazwa, adres, telefon kontaktowy)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Skład drużyny (imię i nazwisko, klasa, który raz bierze udział w konkursie)
1. …………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………
Opiekun drużyny ( imię i nazwisko, nauczyciel przedmiotu, który raz przygotowuje uczniów do udziału w
konkursie)
……………………………………………………………………………………………………………
Krótka charakterystyka przebiegu etapu szkolnego konkursu z podaniem ilości uczestników biorących udział
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Propozycje pytań konkursowych:
1. …………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………
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Podane w formularzu zgłoszeniowym dane będą przetwarzane wyłącznie w celu
przeprowadzenia Konkursu.
W przypadku braku zgody rodzica / opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu na
publikację imienia i nazwiska Uczestnika oraz zajętego w Konkursie miejsca,
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy uczestnictwa w Konkursie. (Zał. nr
3)
Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekun
prawnego uczestnika na udział w Konkursie oraz akceptują w całości warunków Regulaminu
Konkursu „Co w Puszczy piszczy?”.
Organizatorzy niniejszym informują, iż podanie danych jest dobrowolne.
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk,
i informacji o miejscu zajętym przez laureatów konkursu oraz zdjęć laureatów konkursu na
stronach internetowych oraz fanpage’u i w lokalnych i regionalnych mediach, po uzyskaniu
odpowiednich zgód od rodziców/opiekunów prawnych uczestników Konkursu. Załącznik nr
4.
Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 3.

*21 marca 2019 - Ostateczny termin zgłoszenia drużyny do półfinału konkursu.
Półfinał - gra terenowa na terenie Ośrodka Dydaktyczno – Muzealnego Kampinoskiego Parku
Narodowego w Granicy.
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