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Załącznik nr 2 do Regulaminu  
 

METRYCZKA   PRACY  
 

Konkurs historyczny „Ignacy Paderewski i Thomas Woodrow Wilson – przyjaźń,  
która przyniosła Polsce niepodległość” 

 
 

 

Kategoria: szkoła w województwie małopolskim*/ szkoła polska w Ameryce       
 

Państwo/miasto: 
 
 

Imię i nazwisko autora pracy: 
 
 
 
 

Data i miejsce urodzenia autora pracy:  

Kontakt do autora pracy:  
(tel., e-mail) 
 
 
 
 

Nazwa szkoły, adres, telefon, e-mail szkoły: 
 
 

Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości  
 
                     ……………………………………………………………………………………………………………………… 

              (imię i nazwisko uczestnika konkursu)  
i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że nie została 
zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce.  
 

................................................................................... 
 (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem w/w Konkursu i akceptuję jego postanowienia.      

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

(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatorów pracy mojego dziecka do celów naukowych  
i edukacyjnych oraz jej publikacji (nieodpłatnie) z zachowaniem praw autorskich. 
 

................................................................................... 
(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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Oświadczam, iż zgodnie chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych (Dz. U. Unii Europejskiej L 119/1) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:  

              .......................................................................................................................................... 
                         (imię i nazwisko uczestnika konkursu)  

                                                                          
ucznia ............................................................................................................................................... 

                                                                             (nazwa szkoły) 
do celów związanych z jego udziałem w w/w Konkursie.  

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

(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej 
www.kuratorium.krakow.pl oraz innych instytucji wymienionych w Regulaminie jako Podmiotów 
współpracujących: 

• imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka na liście laureatów oraz  
na liście osób wyróżnionych; 

• fotograficznego  wizerunku mojego dziecka w materiałach pokonkursowych. 
 

................................................................................... 
(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Oświadczam, że przyjmuję odpowiedzialność za naruszenie praw i dóbr osób trzecich w związku  
ze zgłoszeniem i wykorzystaniem pracy konkursowej zgodnie z warunkami Konkursu, a w przypadku 
zgłoszenia przez te osoby roszczeń wobec Organizatora z tego tytułu zobowiązuję się zwolnić 
Organizatora z obowiązku zaspokojenia tych roszczeń. 
 

................................................................................... 
(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

http://www.kuratorium.krakow.pl/

