
 

1 

 

Załącznik nr 1a 
do Regulaminu V edycji konkursu „Czy znasz nasze lasy ?” 

 
Karta zgłoszenia 

do etapu Powiatowego Konkursu „Czy znasz nasze lasy ?” 
 

Prosimy wypełnić drukowanymi literami 

Placówka oświatowa 

(pieczęć szkoły z adresem) 

 

 

 

 

 

Kategoria konkursowa 
 

 

Dane uczestników: 

1. Imię i nazwisko (klasa) 
 

 

2. Imię i nazwisko (klasa) 
 

 

3. Imię i nazwisko (klasa) 
 

 

Imię i nazwisko osoby 
przygotowującej 

uczestników 

 

 

Nr telefonu osoby 
przygotowującej 

uczestników 

 

 

Adres e-mail osoby 
przygotowującej 

uczestników 

 

 

 

Placówka oświatowa zapewnia opiekę w drodze na miejsce konkursu oraz w drodze 

powrotnej po zakończeniu imprezy 
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Załącznik nr 1b 
do Regulaminu V edycji konkursu „Czy znasz nasze lasy ?” 

 

Prosimy wypełnić drukowanymi literami 

Deklaracja uczestnictwa w konkursie „Czy znasz nasze lasy” 

 Ja rodzic/opiekun prawny………………………………………………………………………………………………………… 

wyrażam zgodę na udział dziecka/dzieci w Konkursie „Czy znasz nasze lasy”: 

Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon rodzica / opiekuna prawnego: …………………………………………………………………………………………………. 

Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka (uczulenia, aktualnie przyjmowane leki, inne): 

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

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

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

data, miejsce oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z warunkami Regulaminu uczestnictwa w Konkursie 
organizowanym przez Nadleśnictwo Radzyń Podlaski, Miasto Radzyń Podlaski, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Gminy Wohyń ECHO, Wójta Gminy Wohyń, Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu, Oddział PTTK 
w Radzyniu Podlaskim, Towarzystwo Przyrodnicze Bocian oraz akceptuję jego warunki. 

.……………………………………………………………………………….. 

data oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż podczas wydarzeń związanych z Konkursem 
będą wykonywane zdjęcia/filmiki metodą cyfrową. Wybrane zdjęcia/filmiki zostaną umieszczone na 
stronie internetowej Nadleśnictwa Radzyń Podlaski, Miasta Radzyń Podlaski, Stowarzyszenia Przyjaciół 
Gminy Wohyń ECHO, Gminy Wohyń, Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu, Oddziału PTTK w 
Radzyniu Podlaskim, Towarzystwa Przyrodniczego Bocian oraz Facebook-u i wyrażam na to zgodę. 

 
.……………………………………………………………………………….. 

data oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji, w 

zakresie niezbędnym do uczestnictwa w Konkursie, dla potrzeb realizacji zadań ustawowych 
Nadleśnictwa Radzyń Podlaski w zakresie prowadzenia edukacji leśnej, zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000). 

 
.……………………………………………………………………………….. 

data oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Powyższą zgodę można odwołać w każdej chwili wysyłając wiadomość pocztą 
elektroniczną (maila) na poniższy adres poczty elektronicznej: b-banaszczyk@wp.pl wpisując 
w temacie maila „nie wyrażam zgody”. 

Wszelkie niejasności prosimy kierować pod nr tel. 83 35 30 355 

mailto:b-banaszczyk@wp.pl

