
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Children Against Racial Inequality” 
 

  

__________________________________________________________________________ 
ul. Bełska 7, 02-638 Warsaw, Poland, tel. +48 22 646 92 89, +48 692 411 573 
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  Karta Zgłoszenia do Konkursu „Children Against Racial Inequality” 

 

Imię i nazwisko autora pracy 
 

 

Data urodzenia autora pracy 
 

 

Nazwa szkoły, której uczniem jest autor pracy 
(w Konkursie mogą brać uczniowie szkół podstawowych z m.st.   Warszawy) 

 

 

 
Kategoria wiekowa (proszę wskazać klasę w odpowiedniej rubryce) 

klasa 4-6 klasa 7-8 
  

 

E-mail (rodzica/opiekuna prawnego)  

 

Nr telefonu (rodzica/opiekuna prawnego)  

PISEMNE ZGODY RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY 
 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)........................................................................................... 
będącego autorem pracy plastycznej zgłoszonej w Konkursie plastycznym „Children Against Racial Inequality” (dalej jako 
„praca”). 

2. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez Kanadyjską Szkołę Podstawową 
Sp. z o . o., z siedzibą w Warszawie (02-638), przy ul. Bełskiej 7, w celach związanych z realizacją Konkursu „Children Against Racial 
Inequality”. 

3. Wyrażam dobrowolną zgodę na publikację imienia i nazwiska mojego dziecka oraz informacji, do której klasy 
uczęszcza, jako autora pracy, w przypadku zajęcia miejsca 1, 2 lub 3. 

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

(data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

PISEMNE ZGODY NA PUBLIKACJĘ PRACY 

1. Oświadczam, iż jako rodzic/prawny opiekun dziecka będącego autorem pracy jestem uprawniony/a do dysponowania majątkowymi 
prawami autorskimi do pracy w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. 

2. Z związku tym wraz z przekazaniem Organizatorowi pracy wyrażam zgodę na:  
a) rozpowszechnianie pracy, w tym do publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania 

i reemitowania, a także do publicznego udostępniania pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności w sieci Internet). 

b) publikację pracy na oficjalnej stronie internetowej Kanadyjskiej Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie oraz 
w mediach społecznościowych szkoły, a także na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Partnerów 
Konkursu. 

 
                                                                                               Wyrażam zgodę: .......................................................................................................... 

                     (data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 


