
Załącznik nr1

Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego
 

Imię i nazwisko dziecka ............................................................................................................
Klasa ..............
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ...........................................................................

Oświadczam, że:

1) znam  i  akceptuję  REGULAMIN  SZKOLNEGO  FESTIWALU   PIOSENKI
OBCOJĘZYCZNEJ

2) wyrażam  zgodę  na  udział  mojego  dziecka/podopiecznego  w  Szkolnym  Festiwalu
Piosenki  Obcojęzycznej  zorganizowanym  przez  Szkołę  Podstawową  nr  173  im.
Górników Polskich.

3) wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zwykłych  mojego
dziecka/podopiecznego do celów związanych z jego udziałem w Konkursie, w zakresie:
imię  (imiona)  i  nazwisko,  ,  klasa,  utwór  konkursowy,  fakt  otrzymania  tytułu
laureata/finalisty

4) ☐wyrażam zgodę  (proszę  odznaczyć,  jeżeli  „TAK”)  na  publikowanie  (także  w
internecie)  w  celu  promocji  Konkursu  przez  SP  173  wizerunku  mojego
dziecka/podopiecznego  zarejestrowanego  w  trakcie  wykonywania  czynności
związanych  z  tym  Konkursem,  w  tym  w  czasie  uroczystości  wręczenia  nagród
laureatom;

5) wyrażam zgodę na publikowanie   na   stronie  internetowej   SP 173 informacji   o
wynikach  osiągniętych  przez  moje/mojego  dziecko/podopiecznego  w  Konkursie,  w
zakresie: Imię i nazwisko, zajęte miejsce.

6) wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych do celów związanych z
udziałem mojego dziecka/podopiecznego w Konkursie,  w zakresie:  imię i  nazwisko,
dane kontaktowe;

7) zapoznałam (-em) się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych mojego
dziecka/podopiecznego (oraz moich) w związku z jego udziałem w Konkursie

- zgodnie z art. 13 RODO.

……..….............................................................................................................……………………
Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego



Załącznik nr 2

Oświadczenie

Oświadczam, że moje dziecko 

……………………………………………………………………………….. 

kl. …………………może uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 173.

Oświadczam, że nie jest objęte kwarantanną lub izolacją ani nie ma objawów choroby

zakaźnej oraz, że moje dziecko w ciągu ostatnich 14 dni nie miało kontaktu z osobą

chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.

Wyrażam jednocześnie zgodę na pomiar temperatury mojego dziecka.

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

…………………………………………………………………



Załącznik nr 3

 KARTA ZGŁOSZENIA DO FESTIWALU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ W 

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 173 IM. GÓRNIKÓW POLSKICH.

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

2. Wykonywany repertuar:

 tytuł utworu……………………………………………………....................

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

- imię i nazwisko wykonawcy

…………………………………………………………………………….......

- czas trwania utworu ………………………………………….........................

PODPIS UCZESTNIKA 

………………………………………….                          Warszawa , dnia…………
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