
                       
  

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA  

 

KONKURSU KREATYWNEGO  

NA PROJEKT PROMUJĄCY KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 

 

Instrukcja 

Formularz zgłoszenia należy wypełnić i wydrukować, a następnie złożyć na nim odręczny podpis, bez 

którego będzie on nieważny. Formularz wraz z załącznikami należy złożyć osobiści lub przesłać w 

terminie podanym przez Organizatora na adres: 

INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 

Ul. Górczewska 8 

01-180 Warszawa 
z dopiskiem „Konkurs filmowy ReferNet” 

 

 

Nr zgłoszenia 
projektu 

konkursowego 

 

wypełnia Organizator 

Data wpływu 
 

wypełnia Organizator 

 

 

Informacje wstępne 
 

1. Temat projektu 
 

Mój zawód na globalnym rynku pracy 
 

Szkoła zawodowa – lubię to! 

 
2. Tytuł projektu 

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

 

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

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

3. Szkoła 



                       
  

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

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

 

 

Informacje o autorze 
 

4. Imię i nazwisko autora projektu 
 

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

 
5. Adres do korespondencji 

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

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

 

6. Numer telefonu oraz e-mail 
 

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

 

 

 

 

Zgoda autora projektu na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, 

w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y 

dobrowolności podania danych oraz, że zostałam/em poinformowany o prawie wglądu do moich danych oraz 

możliwości ich poprawiania. 

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku  

z udziałem w konkursie na pomysł promocji uczenia się przez całe życie organizowanym przez Instytut Badań 

Edukacyjnych we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne opublikowanie przez Organizatora (Instytut Badań Edukacyjnych) całości lub 

fragmentów nagrodzonego projektu konkursowego.. 

 

 

 

…………………………………………………………                          
 

/Data i czytelny podpis autora/lidera projektu lub rodzica/opiekuna prawnego/ 

 

 

 



                       
  

Oświadczenie autora projektu 

Oświadczam, że zgłoszony do konkursu projekt jest moim osobistym dziełem i przysługują mi w całości autorskie 

prawa majątkowe do tego projektu i nie jest on obciążony autorskimi prawami majątkowymi osób trzecich.  

Oświadczam, że utrwalenie mojego wizerunku i wizerunku osób trzecich w ww. etiudzie i jego rozpowszechnianie 

jako elementu filmu jako całości lub jej wybranych fragmentów nie narusza moich dóbr osobistych ani dóbr 

osobistych osób trzecich i nie będę z tego tytułu dochodził/a żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora oraz, 

że nie będę żądał/a z tytułu powyższego od Organizatora jakiegokolwiek wynagrodzenia. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i przyjmuję warunki konkursu w nim zawarte.  

 

 

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

/Data i czytelny podpis autora lub rodzica/opiekuna prawnego/ 

 


