FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - ZGŁOSZENIE INDYWIDUALNE
do XXIV edycji OGÓLNOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO KONKURSU NASTOLATKÓW
„OŚMIU WSPANIAŁYCH” – Wrocław 2017/2018

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH WIERSZY
Data złożenia wniosku
DANE UCZESTNIKA
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Adres zameldowania

Ulica, nr domu,
nr mieszkania
Miejscowość
Kod pocztowy
Województwo

Adres korespondencyjny
(wypełnić, jeżeli adres
korespondencyjny jest inny niż
zameldowania)

Ulica, nr domu,
nr mieszkania
Miejscowość
Kod pocztowy
Województwo

Adres e-mail

Telefon

Szkoła i klasa do której
uczęszcza uczestnik
Okres działalności
wolontarystycznej uczestnika
(ile lat)
Informacja o tym, czy i kiedy
uczestnik brał udział w
poprzednich edycjach Konkursu
„Ośmiu Wspaniałych” (jeśli tak,
to w której):
KATEGORIA, W KTÓREJ
STARTUJE UCZESTNIK
(zaznacz „X”)

ÓSEMECZKA (KLASA 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ)
ÓSEMKA

ÓSEMKA JUNIOR (KLASA 7-8 SZKOŁY
PODSTAWOWEJ)
ÓSEMKA SENIOR (KLASA 1-5 SZKOŁY
PONADPODSTAWOWEJ)
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DANE ZGŁASZAJĄCEGO
Imię i nazwisko
Instytucja
Adres instytucji
Adres e-mail zgłaszajacego

Telefon

Kim zgłaszający jest dla
uczestnika?
(nauczyciel/rodzic/opiekun itp.)
OPIS DOKONAŃ UCZESTNIKA
(WYPEŁNIA OSOBA ZGŁASZAJĄCA
UCZESTNIKA – nie ma
konieczności ograniczenia się do
jednej strony opisu)

Do opisu należy dołączyć co najmniej 2 rekomendacje
potwierdzające dokonania uczestnika i spełnienie przez niego
warunków konkursu okreslonych w regulaminie.
Rekomendacje muszą być opieczętowane i podpisane przez
osoby uprawnione, udokumentowane załącznikami.

...........................................................
data i czytelny podpis zgłaszającego
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CHARAKTERYSTYKA WŁASNA UCZESTNIKA
(OPIS DZIAŁAŃ WOLONTARYSTYCZNYCH - WYPEŁNIA UCZESTNIK KONKURSU)

........................................................
data i podpis uczestnika
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
(można dodać wiersze lub dopisać kolejne załaczniki pod tabelą):
1.
2.
3.
4.
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
W celu wyrażenia zgody na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych
osobowych, a także ich udostępnianie wraz z wizerunkiem uczestnika przez
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, należy zaznaczyć znakiem „x” kwadraty
umieszczone poniżej.
 Zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i spełniam jego wymagania oraz akceptuję
wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie Konkursu.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. zawartych w niniejszym
zgłoszeniu, przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159
Wrocław, w celu realizacji i akceptacji jego warunków, w ramach XXIV edycji Ogólnopolskiego
Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.
 Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do Ogólnopolskiego Samorządowego
Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.
 Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych, tj. imię, nazwisko, nazwa i adres szkoły,
osiągnięcia, wizerunek, na stronie internetowej www.wroclaw.pl, www.wcrs.wroclaw.pl,
www.wolontariat.wroclaw.pl, a także w drukowanym folderze okolicznościowym wrocławskiej
edycji Konkursu oraz folderze ogólnopolskim, w przypadku zostania laureatem Konkursu.
 Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym
przeze mnie wniosku będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
 Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udziału w Konkursie.
2. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem
do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
3. Oświadczam, że powyższe dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe
i aktualne.

........................................................
data i czytelny podpis uczestnika
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OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO *
W celu wyrażenia zgody na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych
osobowych, a także ich udostępnianie wraz z wizerunkiem uczestnika przez
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, należy zaznaczyć znakiem „x” kwadraty
umieszczone poniżej.
 Zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i oświadczam, że moje dziecko spełnia jego
wymagania.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, tj. zawartych
w niniejszym zgłoszeniu, przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6,
50-159 Wrocław, w celu realizacji i akceptacji jego warunków, w ramach XXIV edycji
Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.
 Wyrażam zgodę na zgłoszenie kandydatury mojego
Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

dziecka

do

Ogólnopolskiego

 Wyrażam zgodę na udostępnianie danych mojego dziecka, tj. imię, nazwisko, nazwa i adres
szkoły, osiągnięcia, wizerunek, na stronie internetowej www.wroclaw.pl, www.wcrs.wroclaw.pl,
www.wolontariat.wroclaw.pl a także w drukowanym folderze okolicznościowym wrocławskiej
edycji Konkursu oraz folderze ogólnopolskim, w przypadku zostania laureatem Konkursu.
 Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mojego dziecka dane osobowe zawarte w dobrowolnie
złożonym przez mnie wniosku będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)
 Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. Podanie danych mojego dziecka jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.
2. Mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka oraz ich poprawiania wraz z
prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922).
3. Oświadczam, że powyższe dane mojego dziecka zawarte w Formularzu zgłoszeniowym
są prawdziwe i aktualne.

...............................................................
data i czytelny podpis
rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika*
* nie dotyczy uczestników pełnoletnich
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