
Załącznik do Regulaminu konkursu plastycznego
„Nasze Naturalne  Środowisko Otula Flaga Biało-Czerwona ”– I edycja 

………………………….…………
(pieczęć adresowa przedszkola)

                                   FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY
                                            do konkursu plastycznego                       

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu*)

„Nasze Naturalne  Środowisko Otula Flaga Biało-Czerwona ”– I edycja

Imię i nazwisko uczestnika:

Wiek uczestnika :

Ilość przedszkolaków w grupie  uczestnika:

Dokładna nazwa, adres i numer telefonu 
kontaktowego przedszkola, do którego 
przypisany jest  uczestnik:

Adres mailowy przedszkola :

Imię i nazwisko opiekuna/ wychowawcy  
grupy, do której uczęszcza uczestnik:

Numer telefonu kontaktowego 
do wychowawcy/ opiekuna grupy:

Tytuł pracy:

Źródło uzyskania informacji o Konkursie:
(np.  strona  internetowa  Funduszu,  Urzędu  Gminy,
Kuratorium od znajomych itp.)

Niniejszym oświadczam, że do konkursu plastycznego  „Nasze Naturalne  Środowisko Otula Flaga

Biało-Czerwona”  –  I  edycja,  organizowanego  przez  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i 

Gospodarki Wodnej w Opolu zostało z ………….....…………………….. 

………………………………………………………………………………………...…………………. 
(nazwa przedszkola i miejscowość)

zgłoszonych łącznie ………. prac/prace (max. 5).

………………………….……………..       ………………………….……………..
            (miejscowość, data)                                                                                             (podpis i pieczęć dyrektora Przedszkola 



*) – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zwany także WFOŚiGW w Opolu.

Działając jako przedstawiciel ustawowy, w imieniu niepełnoletniego dziecka wyrażam zgodę na:
1) uczestnictwo mojego dziecka:

 …………….………...…………….……………………………………………………………………...…
(imię i nazwisko uczestnika/dziecka)

w Konkursie plastycznym WFOŚiGW w Opolu  pn.„Nasze Naturalne  Środowisko Otula Flaga
Biało-Czerwona” – I edycja organizowanym przez WFOŚiGW w Opolu;

2) przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka:
…………………………………………………………………...………………………...…..……………

(imię i nazwisko uczestnika/dziecka)

3) wykorzystanie wizerunku mojego dziecka:
………………………………………………...………………………...…..……..…...……………………

(imię i nazwisko uczestnika/dziecka)

na potrzeby Konkursu plastycznego WFOŚiGW w Opolu  pn.„Nasze Naturalne  Środowisko Otula
Flaga Biało-Czerwona” – I edycja, organizowanego przez WFOŚiGW w Opolu, zgodnie z § 5 ust. 2
„Regulaminu konkursu plastycznego…” i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Oświadczam,  że  wykorzystanie  wizerunku  zgodnie  z  niniejszą  zgodą  nie  narusza  niczyich  dóbr
osobistych ani innych praw.

Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.

…………………………………….……………………………
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)



Działając jako przedstawiciel ustawowy, w imieniu niepełnoletniego dziecka oświadczam, że:
1) zapoznałem/am  się  z  zapisami  „Regulaminu  konkursu  plastycznego  WFOŚiGW  w  Opolu

„Nasze Naturalne  Środowisko Otula Flaga Biało-Czerwona” – I edycja, i akceptuję
wszystkie jego postanowienia;

2) praca złożona na Konkurs plastyczny WFOŚiGW w Opolu  „Nasze Naturalne  Środowisko
Otula Flaga Biało-Czerwona” – I edycja organizowany przez WFOŚiGW w Opolu, została
wykonana samodzielnie przez moje dziecko:

 ……………………………………………………...……………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika/dziecka)

i nie była wcześniej publikowana lub nagradzana;
3) w  momencie  przekazania  pracy  na  Konkurs  plastyczny  WFOŚiGW  w  „Nasze  Naturalne

Środowisko Otula Flaga Biało-Czerwona” – I edycja,  organizowany przez WFOŚiGW w
Opolu, przenoszę na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do pracy plastycznej wykonanej przez moje
dziecko:

……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika/dziecka)

w zakresie i na zasadach określonych w § 9 ust. 1-5 „Regulaminu konkursu plastycznego WFOŚiGW
w  Opolu  „Nasze Naturalne  Środowisko Otula Flaga Biało-Czerwona” – I  edycja,  bez
odrębnej umowy oraz wyrażam zgodę na dokonywanie przez WFOŚiGW w Opolu opracowań pracy,
zgodnie z § 9 ust. 2 „Regulaminu konkursu plastycznego…”.

4) wraz z przekazaniem majątkowych praw autorskich do pracy przekazuję nieodpłatnie na własność
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu egzemplarz pracy.

…………………………………….……………………………
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)


