
ZAŁĄCZNIK 1                                                                                                 pieczątka szkoły 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA – WIERSZE 

 
 

LISTA UCZESTNIKÓW  

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS POEZJI I  FOTOGRAFII MARYNISTYCZNEJ  

 „IMPRESJE MORSKIE 2018” 

 

Dane szkoły 

Nazwa  

Ulica/Numer  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Województwo  

tel. kontaktowy  

email  

 

 

 

 

 

 

 
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły) 

 

 

 

 

Lp. Imię i nazwisko uczestnika Kategoria 

pracy 

klasa email Opiekun 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      



ZAŁĄCZNIK 2                                                                                                pieczątka szkoły 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA – FOTOGRAFIE 

 

LISTA UCZESTNIKÓW  

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS POEZJI I  FOTOGRAFII MARYNISTYCZNEJ  

 „IMPRESJE MORSKIE 2018” 

 

Dane szkoły 

Nazwa  

Ulica/Numer  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Województwo  

tel. kontaktowy  

email  

 

 

 

 

 

 

 
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły) 

 

 

 

 

Lp. Imię i nazwisko uczestnika Kategoria 

pracy 

klasa email Opiekun 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      



ZAŁĄCZNIK 3                                                                                                      pieczątka szkoły 

 

 

KARTA INFORMACYJNA  

(należy dołączyć do pracy) 

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS POEZJI I FOTOGRAFII MARYNISTYCZNEJ  

       „IMPRESJE MORSKIE 2018” 

Kategoria pracy* wiersz    fotografia  

Dane autora pracy 

Imię i nazwisko  

Wiek, klasa  

Dane szkoły/placówki oświatowej 

Nazwa  

Ulica/Numer  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Województwo  

tel. kontaktowy  

email  

Krótka notatka o autorze 

 

 

 

 

 

 

Dane nauczyciela 

Imię i nazwisko  

tel. kontaktowy  

email  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu zgodnie  

z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 833) 

 

……………………………………………………………… 

                                                                                                         Podpis nauczyciela 



 

ZAŁĄCZNIK 4         (do fotografii)          

                                                                   

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że jestem autorem fotografii, które zgłaszam do udziału  

w Ogólnopolskim konkursie poezji i fotografii marynistycznej  

 

„IMPRESJE MORSKIE 2018”. 

 

Jednocześnie oświadczam, że prawa osób, które znalazły się na zdjęciach zostały 

wyjaśnione i osoby te wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie zdjęć ich 

przedstawiających również do celów reklamowych Konkursu. Przyjmuję także na siebie 

wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, których przedmiotem byłyby nadesłane przeze 

mnie zdjęcia, a które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi Konkursu. 

 

Oświadczam, iż przekazane prace autorskie nie były wcześniej nagradzane  

i publikowane oraz nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.  

 

Oświadczam, że prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby 

sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie również dla celów 

reklamowych Konkursu oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, 

które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Ogólnopolskiego konkursu 

poezji i fotografii marynistycznej „Impresje Morskie 2018”, tj. Szkole Podstawowej nr 68  

w Szczecinie.  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanych przeze mnie zdjęć przez 

Szkołę Podstawową nr 68, ul. Zakole 1 A, 71-454 Szczecin w dowolnym czasie i formie,  

do zamieszczania ich w Internecie i w mediach. 

Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, określonych  

w niniejszym regulaminie oraz wyrażenie zgody na gromadzenie, publikowanie  

i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz.U. 2002r. Nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami) 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu Konkursu który, w pełni akceptuję. 

 

………………………………………………………………………….. 
data i podpis uczestnika 

 

………………………………………………………………………….. 
        data i podpis prawnego opiekuna uczestnika 

 

 

                               

 



  

ZAŁĄCZNIK 5      (do wierszy)                                                                                

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że jestem autorem wiersza, który zgłaszam do udziału w Ogólnopolskim 

konkursie poezji i fotografii marynistycznej  

 

„IMPRESJE MORSKIE 2018”. 
 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanego przeze mnie wiersza przez 

Szkołę Podstawową nr 68 w Szczecinie im. 12 Pułku Ułanów Podolskich, ul. Zakole 1 A,  

71 - 454 Szczecin w dowolnym czasie i formie, do zamieszczania ich w Internecie  

i w mediach. 

Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, określonych  

w niniejszym regulaminie oraz wyrażenie zgody na gromadzenie, publikowanie  

i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz.U. 2002r. Nr 101 poz.926 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu Konkursu, który w pełni akceptuję. 

 

………………………………………………………………………….. 
data i podpis autora 

 

 

 

………………………………………………………………………….. 
data i podpis prawnego opiekuna uczestnika 

 


