
____________________________
Imię i nazwisko ucznia 
 
____________________________
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna*

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE

TAK, ja niżej podpisany ___________________ 
dziecka ________________________/
„Skarby mojej rodziny  
fundację INSTYTUT TRANSM
„Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne 
ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki ( „Konkurs”) 
Konkursu i zwycięskich prac
(„MEN”), a także w mediach społecznościowych i mediach Fundacji i MEN.
 
 

TAK, wyrażam zgodę na 
dziecko/przeze mnie*(niepotrzebne skreślić)
do opracowania Pracy zbiorczej na potrzeby realizacji Etapu międzyszkolnego.
 
 

TAK, oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu, rozumiem i 
akceptuję jego postanowienia
 

 
 

Potwierdzam wyrażoną przez moje dziecko (które ukończyło 13 r.ż.) powyższą zgodę. 

 
 
*Jeżeli uczeń – uczestnik Konkursu nie ukończył 13 roku życi
rodzic/opiekun prawny. 
Jeżeli uczeń - uczestnik Konkursu ukończył 13 rok życia, wówczas wyraża zgodę 
samodzielnie i rodzic/opiekun prawny potwierdza wyrażoną zgodę.
Jeżeli uczeń - uczestnik Konkursu jest pełnoletni 
 

_______________________
Miejscowość, dzień

____________________________ 

____________________________ 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna* 

 
 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 
 

TAK, ja niżej podpisany ___________________ wyrażam zgodę na 
________________________/mój udział*(niepotrzebne skreślić)

- transmisja międzypokoleniowa", organizowanym przez 
fundację INSTYTUT TRANSMISJI KULTUROWEJ („Fundacja”),  w ramach programu pn. 
„Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej” 
ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki ( „Konkurs”) oraz publikację wyników 
Konkursu i zwycięskich pracna stronie internetowej Fundacji oraz Ministra Edukacji i Nauki 
(„MEN”), a także w mediach społecznościowych i mediach Fundacji i MEN.

TAK, wyrażam zgodę na wykorzystanie Pracy konkursowej opracowanej 
(niepotrzebne skreślić)przez szkołę __________________________ 

do opracowania Pracy zbiorczej na potrzeby realizacji Etapu międzyszkolnego.

oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu, rozumiem i 
akceptuję jego postanowienia. 

____________________________

____________________________
Podpis rodzica/opiekuna*

Potwierdzam wyrażoną przez moje dziecko (które ukończyło 13 r.ż.) powyższą zgodę. 

____________________________
Podpis rodzica/opiekuna*

uczestnik Konkursu nie ukończył 13 roku życia, zgodę wyraża za niego 

uczestnik Konkursu ukończył 13 rok życia, wówczas wyraża zgodę 
samodzielnie i rodzic/opiekun prawny potwierdza wyrażoną zgodę. 

uczestnik Konkursu jest pełnoletni – uczeń udziela zgody samodzielnie.

 

_______________________ 
Miejscowość, dzień 

wyrażam zgodę na udział mojego 
mój udział*(niepotrzebne skreślić)w konkursie 

organizowanym przez 
ISJI KULTUROWEJ („Fundacja”),  w ramach programu pn. 

wsparcie integracji międzypokoleniowej” 
oraz publikację wyników 

ernetowej Fundacji oraz Ministra Edukacji i Nauki 
(„MEN”), a także w mediach społecznościowych i mediach Fundacji i MEN. 

opracowanej przez moje 
__________________________ 

do opracowania Pracy zbiorczej na potrzeby realizacji Etapu międzyszkolnego. 

oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu, rozumiem i 

____________________________ 
Podpis ucznia* 

 
____________________________ 

Podpis rodzica/opiekuna* 

Potwierdzam wyrażoną przez moje dziecko (które ukończyło 13 r.ż.) powyższą zgodę.  
 

____________________________ 
Podpis rodzica/opiekuna* 

a, zgodę wyraża za niego 

uczestnik Konkursu ukończył 13 rok życia, wówczas wyraża zgodę 

zgody samodzielnie. 


