
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 
W KONKURSIE WIEDZY O LITERATURZE ROSYJSKIEJ 

 V edycja 2016 
(prosimy wypełnić drukowanymi literami) 

 
DANE UCZNIA 
 
Imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, tel. kontaktowy 
 
..................................................................................................................... ………………………………….. 

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

 
DANE SZKOŁY 
 
Nazwa szkoły ...........................…………………………….………………………………………………………. 
 
Ulica  ……………………………………………….………………………………………….………………………. 
 
Kod pocztowy/miasto ……………………………………………………………...………………………...……… 
 
Województwo  ………….……………………………………………………………………………………………. 
 
Tel. kontaktowy............. ..........................................................e-mail:............................................................ 

 
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA NADZORUJĄCEGO PRACĘ  
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel. kontaktowy............. ..........................................................e-mail:............................................................ 

 
TYTUŁ LEKTUR / NUMER ZESTAWU 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ja, niżej podpisany Uczestnik Konkursu organizowanego pod nazwą „Konkurs Wiedzy o Literaturze Rosyjskiej” oświadczam, co 
następuje: 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla celów związanych 

z przeprowadzeniem konkursu w zakresie określonym Regulaminem Konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. 
o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1182, z późn. zm.), o ile takie dane będą ujawnione w toku 
konkursu. 

2. Wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w przypadku, gdy zostaną opublikowane 
wyniki konkursu, zostanę laureatem konkursu lub będę wyróżniony w inny sposób. 

3. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 90 
poz. 631 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia / zdjęć z moim wizerunkiem bez konieczności 
każdorazowego ich zatwierdzenia. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć przez Koło 
Naukowe Rusycystów „Rosyjska Ruletka” (OR-0015-R- 5/2001). 

4. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Portalu 
kulturalnego „Rosyjska Ruletka” (www.rosyjskaruletka.edu.pl) i Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu 
Śląskiego (www.ifw.us.edu.pl) oraz wykorzystane w innych mediach i materiałach w celach promocyjnych. 

 
…………………………………………………………... 

                                                          Podpis Uczestnika 

 
Jako Opiekun ustawowy Uczestnika Konkursu, wyrażam zgodę na złożenie przez Uczestnika Konkursu oświadczenia powyższej 
treści. 
Zgoda Opiekuna ustawowego jest wymagana, jeżeli Uczestnik Konkursu nie ukończył 18 roku życia. Bez podpisu opiekuna 
zgłoszony do uczestnictwa nie weźmie udziału w Konkursie. 

 
                                                          …………………………………………………………... 
                                                          Podpis Opiekuna ustawowego 


