XVII Konkurs Recytatorski „DZIECIĘCE INTERPRETACJE”
Tarnobrzeg 2019 r. 
KARTA ZGŁOSZENIA

!!! KARTĘ ZGŁOSZENIA PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKIEM !!!
(Uczestnicy proszeni są o niedokonywanie zapowiedzi swojej prezentacji.)

1.Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………………………………...

2.Szkoła (adres) ...................................................................................................................................................

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

3.Imię i nazwisko opiekuna ................................................................................................................................

4. telefon kontakt. opiekuna uczestnika ..............................................  5. kategoria wiekowa ………………..

6. Imię i nazwisko autora, pełny tytuł utworu (wiersz)………………………………………………………..

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

7. czas trwania prezentacji .....................................
                                                                                                         ..........................................................
                   podpis osoby zgłaszającej
* niepotrzebne skreślić. VERTE!
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Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika Konkursu na przetwarzanie i publikację danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska uczestników związku z udziałem
w Konkursie Recytatorskim  „Dziecięce Interpretacje” we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach
o tym Konkursie i jego wynikach.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych umieszczonych
w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu. 
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany
o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na utrwalenie wizerunku uczestnika konkursu podczas eliminacji 
i finału konkursu, w celu wykorzystania tych utrwaleń  do promocji, reklamy, a także dokumentacji i archiwizacji konkursu”.


.......................................................................................................................
data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu

Oświadczam, że zapoznałem/ łam się z regulaminem Konkursu Recytatorskiego „Dziecięce Interpretacje” i akceptuję jego warunki.


........................................................................................................................
data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika
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