
 
 

 
 Załącznik nr 1  

do Regulaminu Konkursu „Dwie Ojczyzny”  
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE PT. „DWIE OJCZYZNY” 
 
 

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ PROJEKT (AUTORA PRACY KONKURSOWEJ): 
 

Imię i nazwisko................................................................................................................................................  

e- mail……………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………. 

tel. kontaktowy…………………………………………………………………………………….….…………………………………….……….. 

 
DANE SZKOŁY: 
 
Nazwa szkoły ...........................…………………………….…………………………………..……………………………………………. 

Ulica  ……………………………………………….………………………………………….……………..…………………………………………. 

Kod pocztowy/ miasto ……………………………………………………………...………………..………………………………...……… 

Województwo  ………….……………………………………………………………………………………………………….…………………. 

Tel./ fax    ………………..……………………………………………………………………………………………………….……………………. 

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………..………..…….. 

 

KLASA, Z KTÓRĄ ZREALIZOWANA ZOSTAŁA LEKCJA WG PRACY KONKURSOWEJ I KTÓRA W PRZYPADKU 
WYGRANEJ WEŹMIE UDZIAŁ W WYCIECZCE: 
 
Poziom klasy* ...........................…………………………… Liczba uczniów ……………………………………………….………… 

 
TYTUŁ PRACY KONKURSOWEJ: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
 
 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW: 

1…………………………………………………………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem konkursu pt. „Dwie Ojczyzny”  i akceptuję 

jego treść.  Równocześnie oświadczam, że lekcja wg konspektu stanowiącego pracę konkursową została 

zrealizowana ze wskazaną wyżej klasą. 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data                                    Podpis i pieczęć dyrektora szkoły 

                                              

 
* należy wpisać poziom klasy, np. klasa II  
 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2014r. poz. 1182 z późn.zm): 
1)          administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz uczestników projektu jest Muzeum Emigracji w Gdyni z siedzibą w Gdyni, ul. Polska 1; 
2)          dane osobowe Pani/Pana oraz uczestników projektu przetwarzane będą w celu uczestnictwa Pani/Pana w przedsięwzięciach 
organizowanych przez Muzeum i nie będą udostępniane innym podmiotom z zastrzeżeniem pkt. 3; 
3)          uczestnicy organizowanych działań edukacyjnych, podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę i upoważniają Administratora Danych 
Osobowych do publikacji danych (w tym wizerunku) na stronie internetowej Muzeum oraz w środkach masowego przekazu; 
4)          posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 
5)          podanie danych osobowych jest dobrowolne; 
6)          jednocześnie, zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U.2014r. 
poz. 1182 z późn.zm) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów budowania pozytywnego wizerunku 
Administratora Danych Osobowych w przestrzeni publicznej i w mediach; 
7)          dyrekcja placówki zapewnia, iż przekazała powyższe informacje rodzicom/opiekunom prawnym uczniów biorących udział w projekcie oraz 
zebrała od rodziców/opiekunów prawnych tych uczniów pisemne zgody dot. publikacji danych osobowych (w tym wizerunku) uczniów na stronie 
internetowej Muzeum oraz w środkach masowego przekazu; 
8)          w przypadku odmownej zgody dot. publikacji danych osobowych (w tym wizerunku) uczniów biorących udział w projekcie na stronie 
internetowej Muzeum oraz w środkach masowego przekazu, dyrekcja zobowiązuje się niezwłocznie przekazać tę informację organizatorowi 
(Muzeum Emigracji w Gdyni). 
 
 


