
Organizator

Formularz Zgłoszeniowy Szkoły do Części Konkursowej

I Międzyszkolnego Festiwalu Podróżniczego

CARPE DIEM

Organizator czeka na formularze zgłoszeniowe szkół do 15 maja 2015 roku

Pełna nazwa szkoły 

Typ i rodzaj zgłaszanej szkoły*

Adres szkoły 

Numer telefonu szkoły 

Nauczyciel koordynator grupy

Adres e-mail nauczyciela 

Numer telefonu nauczyciela 
* - wpisujemy gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna, a w przypadku zgłoszeń składanych przez zespoły 

szkół: gimnazjum lub liceum lub/i technikum lub/i szkoła zawodowa.

Kategoria A - Liczba Uczniów:

Kategoria B - Liczba Uczniów:

Kategoria C - Liczba Uczniów:
 .......................................

 Podpis i pieczęć dyrektora szkoły
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Uczniowie w Poszczególnych Kategoriach Konkursowych

A - Slajdy podróżnicze przedstawione metodą  Pecha Kucha 20x20

Uczeń I - Imię i Nazwisko 

Godło autora

Tytuł prezentacji

Data odbycia się wyprawy

Opis wyprawy

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu, w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Organizator ma prawo do wykorzystania prac we wszystkich
możliwych publikacjach oraz na stronach internetowych.  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy na Konkurs oraz, że nie narusza  ono jakichkolwiek praw
autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa oraz że  zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Międzyszkolnego
Festiwalu Podróżniczego Carpe Diem.

Podpis ucznia

Uczeń II - Imię i Nazwisko 

Godło autora

Tytuł prezentacji

Data odbycia się wyprawy

Opis wyprawy

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu, w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Organizator ma prawo do wykorzystania prac we wszystkich
możliwych publikacjach oraz na stronach internetowych.  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy na Konkurs oraz, że nie narusza  ono jakichkolwiek praw
autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa oraz że  zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Międzyszkolnego
Festiwalu Podróżniczego Carpe Diem.

Podpis ucznia

Uczeń III - Imię i Nazwisko

Godło autora

Tytuł prezentacji

Data odbycia się wyprawy

Opis wyprawy

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu, w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Organizator ma prawo do wykorzystania prac we wszystkich
możliwych publikacjach oraz na stronach internetowych.  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy na Konkurs oraz, że nie narusza  ono jakichkolwiek praw
autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa oraz że  zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Międzyszkolnego
Festiwalu Podróżniczego Carpe Diem.

Podpis ucznia
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Uczniowie w Poszczególnych Kategoriach Konkursowych

B – Film z podróży

Uczeń I - Imię i Nazwisko 

Godło autora

Tytuł filmu

Data odbycia się wyprawy

Opis wyprawy

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu, w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Organizator ma prawo do wykorzystania prac we wszystkich
możliwych publikacjach oraz na stronach internetowych.  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy na Konkurs oraz, że nie narusza  ono jakichkolwiek praw
autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa oraz że  zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Międzyszkolnego
Festiwalu Podróżniczego Carpe Diem.

Podpis ucznia

Uczeń II - Imię i Nazwisko 

Godło autora

Tytuł filmu

Data odbycia się wyprawy

Opis wyprawy

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu, w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Organizator ma prawo do wykorzystania prac we wszystkich
możliwych publikacjach oraz na stronach internetowych.  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy na Konkurs oraz, że nie narusza  ono jakichkolwiek praw
autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa oraz że  zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Międzyszkolnego
Festiwalu Podróżniczego Carpe Diem.

Podpis ucznia

Uczeń III - Imię i Nazwisko 

Godło autora

Tytuł filmu

Data odbycia się wyprawy

Opis wyprawy

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu, w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Organizator ma prawo do wykorzystania prac we wszystkich
możliwych publikacjach oraz na stronach internetowych.  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy na Konkurs oraz, że nie narusza  ono jakichkolwiek praw
autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa oraz że  zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Międzyszkolnego
Festiwalu Podróżniczego Carpe Diem.

Podpis ucznia
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Uczniowie w Poszczególnych Kategoriach Konkursowych

C – Zdjęcie z podróży

Uczeń I - Imię i Nazwisko 

Tytuł i opis zdjęcia 1

Tytuł i opis zdjęcia 2

Tytuł i opis zdjęcia 3

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu, w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Organizator ma prawo do wykorzystania prac we wszystkich
możliwych publikacjach oraz na stronach internetowych.  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy na Konkurs oraz, że nie narusza  ono jakichkolwiek praw
autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa oraz że  zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Międzyszkolnego
Festiwalu Podróżniczego Carpe Diem.

Podpis ucznia

Uczeń II - Imię i Nazwisko 

Tytuł i opis zdjęcia 1

Tytuł i opis zdjęcia 2

Tytuł i opis zdjęcia 3

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu, w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Organizator ma prawo do wykorzystania prac we wszystkich
możliwych publikacjach oraz na stronach internetowych.  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy na Konkurs oraz, że nie narusza  ono jakichkolwiek praw
autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa oraz że  zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Międzyszkolnego
Festiwalu Podróżniczego Carpe Diem.

Podpis ucznia

Uczeń III - Imię i Nazwisko 

Tytuł i opis zdjęcia 1

Tytuł i opis zdjęcia 2

Tytuł i opis zdjęcia 3

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu, w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Organizator ma prawo do wykorzystania prac we wszystkich
możliwych publikacjach oraz na stronach internetowych.  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy na Konkurs oraz, że nie narusza  ono jakichkolwiek praw
autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa oraz że  zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Międzyszkolnego
Festiwalu Podróżniczego Carpe Diem.

Podpis ucznia
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