
Załącznik Nr 1  
do  Regulaminu II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

dla Młodzieży ze Szkół Ponadpodstawowych  
„Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” 

KA R T A Z G Ł OS Z E N I A KO N K U R S O W E GO 

POLSKIE SERCE PĘKŁO. KATYŃ 1940 – II EDYCJA 

(KARTĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB PISEMNIE DRUKOWANYMI 

LITERAMI) 

Kategoria pracy: plastyczna/literacka/tekst piosenki* 

Dane uczestnika konkursu: Imię i Nazwisko autora: ....................................................................................... 

Data urodzenia: .................................................................................................................................................. 

Adres zamieszkania uczestnika:……………………………………………………………………………… 

Numer telefonu uczestnika Konkursu lub prawnego opiekuna1:………………………………… 

……………………………………………………………………………………………................................ 

Adres e-mail uczestnika konkursu lub prawnego opiekuna:…………………………………………………. 

…………………………………….................................................................................................................... 

Nazwa i adres szkoły, klasa................................................................................................................................ 

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

Oświadczam, że przesłany projekt jest mojego autorstwa i nie brał udziału w żadnym innym konkursie, posiadam do niego 

wyłączne osobiste i majątkowe prawa autorskie. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i przyjmuję do wiadomości wszelkie 

zawarte w nim uregulowania. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przesłanej przeze mnie pracy konkursowej poprzez 

zaprezentowanie jej m.in. na stronie internetowej Organizatora lub w formie czasowej wystawy w Sejmie. W przypadku 

nagrodzenia mojej pracy  zobowiązuję się do zawarcia z  Organizatorem Konkursu umowy o przeniesienie majątkowych praw 

autorskich do zwycięskiego projektu w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu. 

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

(data i podpis uczestnika Konkursu / podpis przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich 

uczestników Konkursu) 

Wyrażam   zgodę   na   przetwarzanie   moich   danych   osobowych   w   celu   organizacji    i przeprowadzenia Konkursu. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i udzielane na czas nieokreślony. 

W każdej chwili uczestnikowi przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

……………………………………………………… 

(data i podpis uczestnika Konkursu / podpis przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich 

uczestników Konkursu) 

1 W przypadku Autora niepełnoletniego. 
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