
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu Konkursu  
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
„Infrastruktura i Środowisko” 

Imię:  

Nazwisko:  

Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok):  

Adres zamieszkania:  

Adres mailowy:  

Numer telefonu kontaktowego do 
rodziców/opiekunów*:  

Nazwa, adres, numer telefonu 
szkoły/uczelni, do której uczęszcza 
uczestnik: 

 

Kategoria wiekowa (proszę 
zaznaczyć krzyżykiem) 

gimnazjum                □  
szkoła średnia           □ 

Uczelnia wyższa           □ 
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Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w Konkursie fotograficznym „Infrastruktura i 
Środowisko”, organizowanym przez Ministerstwo Środowiska, Departament Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.*

 
Oświadczam, że zapoznałem się z zapisami Regulaminu Konkursu fotograficznego 
„Infrastruktura i Środowisko” i akceptuję wszystkie jego postanowienia.  
 

 
 

……………………………………………………………… 
Data i wyraźny podpis uczestnika 

 
 

……………………………………………………………… 
Data i wyraźny podpis rodzica/opiekuna* 

 
 
 

  
 
 

……………………………………………………………… 
                                                                                               Data i wyraźny podpis rodzica/opiekuna*  

 
Oświadczam, że praca złożona na Konkurs fotograficzny „Infrastruktura i Środowisko”, 
organizowany przez Ministerstwo Środowiska, Departament Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, została wykonana samodzielnie przez: 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko  
 

 
……………………………………………………………… 

Data i wyraźny podpis uczestnika 
 

 
……………………………………………………………… 

Data i wyraźny podpis rodzica/opiekuna* 
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Oświadczam, że w momencie przekazania pracy na Konkurs fotograficzny „Infrastruktura i 
Środowisko”, organizowany przez Ministerstwo Środowiska, Departament Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przenoszę na Skarb Państwa – Ministerstwo 
Środowiska nieodpłatnie własność swojej pracy oraz autorskie prawa majątkowe do 
swojej pracy, w zakresie określonym w § 7 ust. 1 Regulaminu Konkursu, bez odrębnej umowy, 
oraz wyrażam zgodę na dokonywanie przez Organizatora Konkursu opracowań mojej pracy, 
zgodnie z § 7 ust. 2  Regulaminu Konkursu. 
 

……………………………………………………………… 
Data i wyraźny podpis uczestnika 

 
……………………………………………………………… 

Data i wyraźny podpis rodzica/opiekuna* 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Konkursu 
fotograficznego „Infrastruktura i Środowisko”, organizowanego przez Ministerstwo 
Środowiska, Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zgodnie z § 5 
ust. 1 Regulaminu Konkursu i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) 

 
 

…………….………………………………………………… 
Data i wyraźny podpis uczestnika 

 
 

……………………………………………………………… 
Data i wyraźny podpis rodzica/opiekuna* 

 
 
 

                                                 
* Dotyczy osób niepełnoletnich zgłaszających się do udziału w Konkursie 


