ЗАЯВКА УЧАСНИКА
ФЕСТИВАЛЮ ШКІЛЬНОЇ ПІСНІ ім. ЯРОСЛАВИ ПОПОВСЬКОЇ онлайн
«МОЯ УЛЮБЛЕНА ПІСНЯ»
Організатори: Стипендіальний фонд ім. Я. Поповської, Батьківська рада Перемиської
Шашкевичівки, Комплекс загальноосвітніх шкіл № 2 ім. М. Шашкевича,
Об‘єднання українців у Польщі Відділ у Перемишлі

Як заповнити заякву:
1) можна заповнити в електронному варіанті або роздрукувати і заповнити вручну;
2) роздруковану заявку підписати в трьох місцях та вписати дату;
3) заявку треба відсканувати (або зробити фотографію) і разом з відео переслати на
адресу: festywal.Popowska@gmail.com
ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА:

Прізвище: _______________________________________________________
Ім’я: ___________________________________________________________
Дата народження: _________________________________________________
Заголовок пісні:___________________________________________________
ІНФОРМАЦІЯ ПРО САДОЧОК, ШКОЛУ З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ,
ПУНКТ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ:

Назва школи, пункту навчання, клас: _____________________________________
Учитель, батьки/опікуни: ______________________________________________
Поштова адреса учасника: _____________________________________________
Телефон учасника/батьків/опікуна: ______________________________________
Електронна адреса учасника/батьків/опікуна: _______________________________
_________________________________________________________________
(дата, розбірливий підпис батька/опікуна)

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie na zasadach określonych w regulaminie konkursu.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka objętego zgłoszeniem do udziału w konkursie
zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922), na potrzeby niezbędne
do przeprowadzenia konkursu.
 Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych mojego dziecka (w zakresie imienia i nazwiska, klasy, nazwy i adresu
szkoły lub punktu nauczania języka) oraz wyników dziecka w konkursie przez organizatora konkursu – Związek Ukraińców
w Polsce.
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego
dziecka w związku z udziałem w konkursie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.)


* niepotrzebne skreślić

_________________________________________________________________
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Przyjmuję do wiadomości, że
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Związek Ukraińców w Polsce, ul. Kościeliska 7, 03-614 Warszawa, NIP
524 10 15 276. tel. 22 67 99 677, e-mail: sekretariat@ukraina.com.pl
2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, tj. przeprowadzenie postępowania
konkursowego. Odbiorcami wszystkich danych są wyłącznie podmioty realizujące prawo dostępu na każdym etapie
postępowania konkursowego.
3. W zakresie danych takich, jak: imię i nazwisko uczestnika, miejscowość, klasa, nazwa i adres szkoły oraz wynik
postępowania konkursowego, kategorię odbiorców stanowią odbiorcy publiczni.
4. Mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania oraz usunięcia.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.
_______________________________________________________________
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

