
KARTA ZGŁOSZENIA do Projektu „ŚWIĘTE SŁOWA” organizowanego przez Fundację 

CORDARE we współpracy  z Gminnym Centrum Kultury w Żabnie 

 

 

Autor pracy  (imię i nazwisko)……….…………….. ……………….….……….……………………. 

 

nr telefonu …………………………………… adres e-mail ……………………………………………. 

. 

adres zamieszkania/korespondencji …..…………..………………………………………………..…… 

 

wiek ………………………………………………klasa ……………………………………………..… 

 

nazwa i adres szkoły ……………………………………………………………………………………. 

 

Tytuł pracy (cytat, słowa Jana Pawła II, które ilustruje praca): 

 

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

 

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

 

Opiekun z ramienia szkoły (imię i nazwisko nauczyciela): ……………………………………………  

 

tel. kontaktowy …………………………………… e-mail……………………………………………… 

 

 

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

podpis opiekuna szkolnego     pieczęć i  podpis dyrektora szkoły 

 

miejscowość, data ………………..……….….. 

 

 

OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY 
Ja, niżej podpisana(y), oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem pracy plastycznej, dostarczonej 

do udziału w  Projekcie „Święte Słowa”. Organizatorom Projektu przekazuję prawa autorskie w zakresie 

niezbędnym do publikacji lub innego rozpowszechniania mojej pracy, przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa 

majątkowe pracy nagrodzonej i wyróżnionej na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych 

(art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.) w tym szczególnie w zakresie 

wykorzystywania pracy techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej 

Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich 

zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu oraz oświadczam, że praca ta  nie była nigdzie wcześniej 

opublikowana.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, data 

urodzenia, adres zamieszkania oraz nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także jego rozpowszechnienie bez 

ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii, filmów i nagrań 

dźwiękowych w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych np. w serwisach 

internetowych, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z 

zastrzeżeniem, ze przedmiotowe fotografie i filmy w  publikacjach osób trzecich  mogą jedynie ilustrować 

działalność Organizatora, a ich wykorzystanie w innym kontekście nie jest dozwolone -  ustawa o ochronie 

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) oraz   Rozporządzenie 

Parlamentu   Europejskiego  i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we.  

 

 

…………………..…………………………….  

czytelny podpis autora pracy  



OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

(należy wypełnić w przypadku, gdy autorzy prac są niepełnoletni) 

 

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka (imię i nazwisko dziecka) ……………................................................  

którego jestem prawnym opiekunem na udział w Projekcie „ŚWIĘTE SŁOWA” organizowanym przez 

Fundację CORDARE we współpracy Gminny Centrum Kultury w Żabnie. Oświadczam, że akceptuję 

regulamin Projektu „ŚWIĘTE SŁOWA”.  

 

 

…………..…………………….………………………  

czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych 

 

 

 

 

 

 

Uwagi: 

Wydrukowane karty zgłoszeń i oświadczenia należy  dołączyć do oryginałów prac 

plastycznych i wysłać (dostarczyć) do Gminnego Centrum Kultury w Żabnie (33-20 

Żabno, ul. Jagiełły 16). 

 

Karty zgłoszenia w formie elektronicznej prosimy przesłać wraz ze zdjęciami lub skanami 

prac na adres e-mail:  projekt1@cordare.eu 

 

 

Termin nadsyłania: do 30 czerwca 2020 r. 
 

 

mailto:projekt1@cordare.eu

