
Załącznik nr 2  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA  

NAZWA KONKURSU  

Powiatowy Konkursu Kultury Rosyjskiej  

„Русская душа” na Płockiej  

dla uczniów klas VII i VIII powiatowych szkół podstawowych  

pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz  

Starosty Płońskiego  

TERMIN 

ZGŁOSZENIA  

do 31.12.2021  

Formularz zgłoszenia należy przesłać do dnia 31.12.2021 na adres e-mailowy: 

anna.biernacka@365.loplonsk.pl  

Podkład muzyczny w formie pliku mp3 należy przesłać do dnia 3.03.2022 na adres e-mailowy:  

rafal.szymanski@365.loplonsk.pl  

DANE SZKOŁY  

NAZWA SZKOŁY  

  

ADRES   
  

DANE DRUŻYNY UCZNIÓW  

1. IMIĘ I NAZWISKO    

Wyrażam zgodę na udział w Powiatowym Konkursie Kultury Rosyjskiej „Русская душа” na Płockiej dla uczniów 

klas VII i VIII powiatowych szkół podstawowych pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz 

Starosty Płońskiego.  

□ TAK  

□ NIE  

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem Powiatowego Konkursu Kultury Rosyjskiej „Русская душа” na 

Płockiej dla uczniów klas VII i VIII powiatowych szkół podstawowych pod patronatem Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty oraz Starosty Płońskiego.  

□ TAK  

□ NIE  

Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez I LO im. 

Henryka Sienkiewicza w Płońsku z siedzibą: ul. Płocka 56, 09-100 Płońsk, w celu realizacji konkursu oraz w celu 

relacji fotograficznej oraz promocji konkursu w mediach społecznościowych oraz stronie internetowej organizatora.  

□ TAK  

□ NIE  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celu informacyjnym i promocyjnym przez I LO im. Henryka 

Sienkiewicza w Płońsku. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku 

utrwalonego na zdjęciach i filmach promocyjnych szkołę.  

□ TAK  

□ NIE  



2. IMIĘ I NAZWISKO    

Wyrażam zgodę na udział w Powiatowym Konkursie Kultury Rosyjskiej „Русская душа” na Płockiej dla uczniów 

klas VII i VIII powiatowych szkół podstawowych pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz  

Starosty Płońskiego.  

□ TAK  

□ NIE  

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem Powiatowego Konkursu Kultury Rosyjskiej „Русская душа” na 

Płockiej dla uczniów klas VII i VIII powiatowych szkół podstawowych pod patronatem Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty oraz Starosty Płońskiego.  

□ TAK  

□ NIE  

Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez I LO im. 

Henryka Sienkiewicza w Płońsku z siedzibą: ul. Płocka 56, 09-100 Płońsk, w celu realizacji konkursu oraz w celu 

relacji fotograficznej oraz promocji konkursu w mediach społecznościowych oraz stronie internetowej organizatora.  

□ TAK  

□ NIE  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celu informacyjnym i promocyjnym przez I LO im. Henryka 

Sienkiewicza w Płońsku. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku 

utrwalonego na zdjęciach i filmach promocyjnych szkołę.  

□ TAK  

□ NIE  

DANE OPIEKUNA MERYTORYCZNEGO 

IMIĘ I NAZWISKO    

TELEFON    

ADRES E-MAIL    

Wyrażam zgodę na udział w Powiatowym Konkursie Kultury Rosyjskiej „Русская душа” na Płockiej dla uczniów 

klas VII i VIII powiatowych szkół podstawowych pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz  

Starosty Płońskiego.  

□ TAK  

□ NIE  

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem Powiatowego Konkursu Kultury Rosyjskiej „Русская душа” na 

Płockiej dla uczniów klas VII i VIII powiatowych szkół podstawowych pod patronatem Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty oraz Starosty Płońskiego.  

□ TAK  

□ NIE  

Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez I LO im. 

Henryka Sienkiewicza w Płońsku z siedzibą: ul. Płocka 56, 09-100 Płońsk, w celu realizacji konkursu oraz w celu 

relacji fotograficznej oraz promocji konkursu w mediach społecznościowych oraz stronie internetowej organizatora.  

□ TAK  

□ NIE  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celu informacyjnym i promocyjnym przez I LO im. Henryka 

Sienkiewicza w Płońsku. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku 

utrwalonego na zdjęciach i filmach promocyjnych szkołę.  

□ TAK  

□ NIE  

WYKONYWANY UTWÓR MUZYCZNY  

TYTUŁ UTWORU  
  

WYKONAWCA UTWORU (proszę zaznaczyć)  

□ SOLISTA Z DRUŻYNY  

□ DRUŻYNA UCZNIÓW  
IMIĘ I NAZWISKO    

  


