OLIMPIADA ARTYSTYCZNA – KARTA UCZESTNIKA
Rok szkolny ………..
okręg: .........................................................….. sekcja: historii sztuki/ historii muzyki
DANE UCZNIA
IMIĘ i NAZWISKO ……...........................................................................................................................
DATA i MIEJSCE URODZENIA …….........................................................................................................
ADRES E-MAIL ……................................................................................................................................
NUMER TELEFONU ……........................................................................................................................
ADRES PRYWATNY …….........................................................................................................................
z kodem pocztowym
…….......................................................................................................................................................
Temat własny zgłoszony do eliminacji II i III stopnia: ……………………………...........................................
...............................................................................................................................................................
DANE SZKOŁY
Pełna nazwa szkoły, adres z kodem pocztowym oraz adres e-mail):
1) Liceum Ogólnokształcące ............................................................................................................
................................................................................................................... klasa:.................
2) Szkoła muzyczna/plastyczna .......................................................................................................
........................................................................................................................... klasa:..................
Powiat: ……………………………………
E-mail szkoły: ...........................................................................................................................
NAUCZYCIEL PRZYGOTOWUJĄCY UCZNIA DO ELIMINACJI
IMIĘ i NAZWISKO …….........................................................................................................
ADRES E-MAIL …….........................................................................................................
NUMER TELEFONU …….........................................................................................................
...........................................................
podpis ucznia – uczestnika

................................................... .............................................. .....................................................
miejscowość i data pieczęć szkoły podpis dyrektora szkoły
Karty Uczestnika zawierające nieczytelne, niepełne bądź nieprawdziwe dane uważa się za nieważne.

ZAŁĄCZNIK DO KARTY UCZESTNIKA
Oświadczenia Uczestnika
Oświadczam, że zapoznałem się z „Regulaminem Olimpiady Artystycznej” w tym zawartą w nim
informacją na temat przetwarzania danych osobowych jej uczestników przez Organizatora Olimpiady w
zakresie i w celach związanych z jej realizacją oraz przysługujących uczestnikom praw na podstawie
przepisów o ochronie danych osobowych. W pełni go akceptuję i przyjmuję do stosowania.

……………………………………… ………………………………………………………..
miejscowość, data (czytelny podpis uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub
opiekuna prawnego)
Oświadczenie rodzica lub opiekuna osoby niepełnoletniej
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w konkursie „Olimpiada Artystyczna”

……………………………………… ………………………………………………………..
miejscowość, data (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Oświadczenia Nauczyciela przygotowującego ucznia do eliminacji
Oświadczam, że zapoznałem się z „Regulaminem Olimpiady Artystycznej” w tym zawartą w nim
informacją na temat przetwarzania moich danych osobowych przez Organizatora Olimpiady w zakresie
i w celach związanych z jej realizacją oraz przysługujących mi praw na podstawie przepisów o ochronie
danych osobowych. W pełni go akceptuję i przyjmuję do stosowania.

……………………………………… ………………………………………………………..
miejscowość, data (czytelny podpis nauczyciela)

Karty Uczestnika zawierające nieczytelne, niepełne bądź nieprawdziwe dane oraz niepodpisane wymagane
oświadczenia uważa się za nieważne

