
REGULAMIN ELIMINACJI WEWNĘTRZNYCH 

1. Organizatorem eliminacji jest Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. św. 
Dominika Savio w Kłobucku.
2. Uczestnikami eliminacji mogą być dzieci w wieku 6-9 lat.
3. Aby wziąć udział w eliminacjach, należy:
- wybrać swoją ulubioną aktywność i narysować siebie podczas tej zabawy 
pokazując, gdzie się jest;
- zbudować konstrukcję z LEGO przedstawiającą  aktywność  ukazaną na 
rysunku;
- wysłać osobne zdjęcia rysunku i budowli na adres mailowy: 
klobuck.spsk@op.pl 
do 10 maja 2021 r. do godz. 12.00.                                            
- dołączyć zdjęcie wypełnionej karty zgłoszenia;
4. Wyniki eliminacji zostaną podane do wiadomości 12 maja 2121 r.
5. Warsztaty z klockami Lego Explore #PlayMAKERS odbędą się w dniach 
17.05-19.06.2021 r. (opiekun przywozi i odbiera dziecko z zajęć).

mailto:klobuck.spsk@op.pl


KARTA ZGŁOSZENIA   
                                                                    

Imię i nazwisko/wiek dziecka................................................................................................................

Placówka …................................................................................................................................. ….....

Opiekun............................................................................................................... …..............................

Numer telefonu.......................................................................................................................................

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika eliminacji

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  dziecka
………………………………………...................................................................................... ….........
                                                         (imię i nazwisko uczestnika )
 przez Publiczną Szkołę Podstawową SPSK im. św. D. Savio w Kłobucku zgodnie z art. 23 ust. 1
pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z póz.
zm.).Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości  udziału w konkursie.  Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i  poprawiania
swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im.
św. D. Savio w Kłobucku.  Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych.
Dane  osobowe  będą  przekazywane  wyłącznie  podmiotom uprawnionym  do  ich  otrzymania  na
podstawie  przepisów  prawa  lub  na  podstawie  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych
osobowych  w  oparciu  o  wyrażone  zgody.  *  Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystanie
wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania
wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  nr 90 poz. 631 z póz. zm).Niniejsza zgoda
dotyczy  w  szczególności  wykorzystania  wizerunku  poprzez  zamieszczenie  fotografii,  danych
osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu.  Niniejsza zgoda
nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. * Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do
oddanych prac jest uczestnik konkursu zgodnie z regulaminem konkursu.
*  Akceptuję regulamin eliminacji.

.………………………………… Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  


