
OŚWIADCZENIE NR 1 (WYPEŁNIA NAUCZYCIEL) 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem KONKURSU EDUKACYJNEGO Z GRĄ TERENOWĄ – 

„GEOSTANOWISKA  W TWOIM SĄSIEDZTWIE” – EDYCJA 2014 i akceptuję jego postanowienia.  

 

 

 

………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                 data, czytelny podpis 

 

OŚWIADCZENIE NR 2 (WYPEŁNIA NAUCZYCIEL) 

 

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o celach pozyskania moich danych osobowych i wyrażam 

dobrowolną zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych 

w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 833 ze 

zm.) przez organizatora konkursu, którym jest Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji z siedzibą w Kielcach, 

przy ul. Daleszyckiej 21. 

 

………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                data, czytelny podpis 

 

OŚWIADCZENIE NR 3 (WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN UCZESTNIKA KONKURSU) 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w KONKURSU EDUKACYJNEGO Z GRĄ TERENOWĄ – 

„GEOSTANOWISKA  W TWOIM SĄSIEDZTWIE” – EDYCJA 2014  organizowanym  przez  Geopark Kielce – 

Centrum Geoedukacji   

 

…………………………………… ………………………………………………  

 imię i nazwisko dziecka będącego osobą niepełnoletnią 

 

 

……………………………………………………………. 

                                                                                               data, czytelny podpis rodzica /opiekuna 

 



OŚWIADCZENIE NR 3 (WYPEŁNIA RODZI/OPIEKUN UCZESTNIKA KONKURSU) 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w KONKURSU EDUKACYJNEGO Z GRĄ TERENOWĄ – 

„GEOSTANOWISKA  W TWOIM SĄSIEDZTWIE” – EDYCJA 2014 organizowanym  przez  Geopark Kielce – 

Centrum Geoedukacji   

 

…………………………………… ………………………………………………  

 imię i nazwisko dziecka będącego osobą niepełnoletnią 

 

………………………………………………………………………………. 

                                                                                                 data, czytelny podpis rodzica /opiekuna 

 

OŚWIADCZENIE NR 3 (WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN UCZESTNIKA KONKURSU) 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w KONKURSU EDUKACYJNEGO Z GRĄ TERENOWĄ – 

„GEOSTANOWISKA  W TWOIM SĄSIEDZTWIE” – EDYCJA 2014 organizowanym  przez  Geopark Kielce – 

Centrum Geoedukacji   

 

…………………………………… ………………………………………………  

 imię i nazwisko dziecka będącego osobą niepełnoletnią 

 

………………………………………………………………………………. 

                                                                                                 data, czytelny podpis rodzica /opiekuna 

 

OŚWIADCZENIE NR 3 (WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN UCZESTNIKA KONKURSU) 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w KONKURSU EDUKACYJNEGO Z GRĄ TERENOWĄ – 

„GEOSTANOWISKA  W TWOIM SĄSIEDZTWIE” – EDYCJA 2014 organizowanym  przez  Geopark Kielce – 

Centrum Geoedukacji   

…………………………………… ………………………………………………  

 imię i nazwisko dziecka będącego osobą niepełnoletnią 

 

………………………………………………………………………………. 

                                                                                                 data, czytelny podpis rodzica /opiekuna 


