
Załącznik nr 1 do Regulaminu  

III Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego  

„DBAM O ŚRODOWISKO W ŁÓDZKIM”  

pn. „Tworzymy błękitno-zieloną sieć” 

…………………………………………… 
Pieczęć szkoły 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO 
„DBAM O ŚRODOWISKO W ŁÓDZKIM” pn. „Tworzymy błękitno-zieloną sieć” 

KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI I ODRĘCZNIE PODPISAĆ 

 
1.  Nazwa szkoły:…………………………………………………………………………………............................................................ 

Adres szkoły:………………………………………………….............................................................................................  

Telefon kontaktowy:……………………………………….………  

Imię i nazwisko nauczyciela-koordynatora:………………………………………………….…………………………….……….... 

Bezpośredni kontakt telefoniczny i e-mailowy do nauczyciela koordynatora:………………..……………… 

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

2.   Imię i nazwisko ucznia:……………….…..………………………………………………………….……..……………………….……..……..  

Klasa:…………………….…...  

Tytuł pracy: …………………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 

3.  Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego ucznia uczestniczącego  w  Konkursie: 

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

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść.    

 

……………………………….……………………………………………………………………. 
                                                data, miejsce, podpis Uczestnika pełnoletniego lub rodzica/ opiekuna prawnego Uczestnika niepełnoletniego 

 

Wyrażam zgodę na udział mój/mojego dziecka/podopiecznego w III Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym  

„DBAM O ŚRODOWISKO W ŁÓDZKIM” pn. „Tworzymy błękitno-zieloną sieć”, organizowanym przez 

Województwo Łódzkie.  

…………………………………..……………...………………………………………………….                                                                                                                                                                                                                                   
data, miejsce, podpis Uczestnika pełnoletniego lub rodzica/ opiekuna prawnego Uczestnika niepełnoletniego 

 

Wyrażam zgodę na publikację na stronie  www.lodzkie.pl oraz wykorzystanie w publikacjach edukacyjnych 

Organizatora Konkursu pracy konkursowej mojej/mojego dziecka/podopiecznego, przygotowanej w ramach  

III Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego  „DBAM O ŚRODOWISKO W ŁÓDZKIM” pn. „Tworzymy błękitno-

zieloną sieć” z podaniem imienia i nazwiska oraz klasy i nazwy szkoły. 

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

data, miejsce, podpis Uczestnika pełnoletniego lub rodzica/ opiekuna prawnego Uczestnika niepełnoletniego 

 
 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego 

dziecka w zakresie wizerunku, w tym jego publikację na stronie www.lodzkie.pl. Wyrażoną zgodę mogę wycofać 

w każdym czasie, jednak jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. 

Brak zgody uniemożliwi publikację zdjęcia na stronie  www.lodzkie.pl. 

 

………………………………………………….…………………………………………………. 
data, miejsce, podpis Uczestnika pełnoletniego lub rodzica/ opiekuna prawnego Uczestnika niepełnoletniego 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu  

III Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego  

„DBAM O ŚRODOWISKO W ŁÓDZKIM”  

pn. „Tworzymy błękitno-zieloną sieć” 

 

…………………………………………… 
Pieczęć szkoły 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NAUCZYCIELA-KOORDYNATORA 
W RAMACH III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO „DBAM O ŚRODOWISKO W ŁÓDZKIM”  

pn. „Tworzymy błękitno-zieloną sieć”  
OŚWIADCZENIE NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI I ODRĘCZNIE PODPISAĆ 

 
 

1. Nazwa szkoły:…………………………………………………………………………….................................................. 

Adres szkoły:……………………………………………...................................................................................  

Telefon kontaktowy:……………………………………….………  

2. Imię i nazwisko nauczyciela koordynatora:…………………………………………..……………………..…………………….... 

Bezpośredni kontakt telefoniczny i e-mailowy do nauczyciela-koordynatora:……………………………… 

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

 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z tekstem Regulaminu Konkursu i akceptuję jego treść.    

 

……….……………………………………………………………………. 

                                                                                                                   data, miejsce, podpis Nauczyciela-koordynatora 

 

 
 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

w zakresie wizerunku, w tym ich publikację na stronie www.lodzkie.pl. Wyrażoną zgodę mogę wycofać 

w każdym czasie, jednak jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. 

Brak zgody uniemożliwi publikację zdjęcia na stronie  www.lodzkie.pl. 

 
………………………….…………………………………………………. 

data, miejsce, podpis Nauczyciela-koordynatora 

 


