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KARTA REJESTRACJI 

Praski Turniej Scratcha 2020 

 

Wypełnia szkoła/nauczyciel zgłaszający ucznia do konkursu  

Nazwa szkoły/ Dokładny adres szkoły  

Pieczątka szkoły 

Telefon:  

………………………………………………………. 

Mail:  

……………………….………………………………  

Nauczyciel zgłaszający prace do konkursu  

Nazwisko i imię………………………………………....………………………………………………………………………. 

Mail ………………………………………………..……………… Telefon kontaktowy ………………………………….. 

Podpis nauczyciela ………………………………………………. data………………………………………………………. 

Uczeń – autor pracy  

Nazwisko i imię ……………………………..……………………………………………………………………………………. 

Wiek ……………………………………………………. Klasa………….……………………………………………………….. 

Podpis ucznia …………………………………………………....................................................................... 

 

Oświadczam, że praca konkursowa nie narusza praw osobistych ani majątkowych osób 
trzecich, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, prawa do wizerunku, innych 
dóbr osobistych ani ich interesów chronionych przepisami prawa.  

……………………………………………………………  

Podpis opiekuna pracy konkursowej  

 

 

……………………………………………………………  

Pieczęć i podpis Dyrektora  

 

 

…………………………………………………………  

               (Miejscowość, data)  
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KARTA REJESTRACJI 

Praski Turniej Scratcha 2020 

Wypełnia rodzic/opiekun prawny ucznia autora pracy konkursowej 

OŚWIADCZENIE  

Ja, niżej podpisana/podpisany  

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

(imię i nazwisko) 

w związku z udziałem mojego dziecka lub podopiecznego  

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

(imię i nazwisko dziecka) 

w Konkursie Praski Turniej Scratcha, organizowanym przez Zarząd Dzielnicy Praga Północ 

i Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego 

w Warszawie, (zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.). 

Wyrażam zgodę:  

a. na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka lub podopiecznego 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że praca konkursowa – projekt programu 
Scratch, która będzie zawierała wizerunek mojego dziecka lub podopiecznego może 
zostać umieszczona na stronach internetowych (np. Organizatora, Szkoły) oraz 
przedstawiona w materiałach promocyjnych.  

b. na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich do 
pracy konkursowej, bez ograniczeń terytorialnych lub czasowych, w tym do wszelkich 
form korzystania, np. kopiowania, druku, publikacji, dystrybucji, nagrywania, 
przechowywania na jakimkolwiek nośniku, wykorzystywania podczas prezentacji i wystaw 
publicznych – na wszelki sposób oraz we wszelkiej formie i wszelkim formacie;  

c. na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka lub podopiecznego (imię, nazwisko, 
klasa, szkoła) oraz moich dla potrzeb związanych z Konkursem. 

Zgoda nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie.  

Podpisanie zgody jest dobrowolne. 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z:  

a. treścią Regulaminu Konkursu Praski Turniej Scratcha,  

b. treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku 

z udziałem mojego dziecka lub podopiecznego w Konkursie.  

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

(Czytelny podpis)  

………………………………………………  

              (Miejscowość, data)  

 


