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Ankieta zgłoszeniowa 
IV Wojewódzki Konkurs Pieśni i Poezji Rosyjskiej  

„Iskrzą się dni me jak maleńkie fale” – poezja Mariny Cwjetajewej  
w 125 rocznicę urodzin poetki 

(dn. 22 listopada 2017 r.) 
 
1. Imię i nazwisko ucznia, klasa .......................................................................................................... 

 

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

 

2. Pełna nazwa i adres szkoły (telefon, e-mail)  

 

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

 

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

 

3. Imię i nazwisko nauczyciela, który przygotowywał uczestnika do konkursu 

 

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

 

4. Tytuł utworu .................................................................................................................................... 

Język rosyjski / język polski (właściwe podkreślić) 

Śpiew / recytacja (właściwe podkreślić) 

Sposób wykonania (solo, w ducie, w zespole – ilość osób ............ (właściwe podkreślić i 

podać ilość osób w przypadku zespołu) 
 

 

(pieczątka i podpis dyrektora szkoły) 
UWAGA: Proszę wypełnić pismem drukowanym! 
  
 Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem IV Wojewódzkiego Konkursu Pieśni i Poezji Rosyjskiej 

„Iskrzą się dni me jak maleńkie fale” – poezja Mariny Cwjetajewej i akceptuję wszystkie jego postanowienia. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych zawartych w dokumentach 
zgłoszeniowych, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. t.j. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy 

dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany/a o nazwie i siedzibie administratora danych 

osobowych, celu zbierania danych oraz przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i prawie do i ich 
aktualizacji. 

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej danych, w tym  imienia i nazwiska, w związku 

z udziałem w wyżej wymienionym konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach o konkursie i jego wynikach 
oraz wyrażam zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka 

poprzez zamieszczenie wykonanych utworów w całości bądź części, a także fotografii, w relacjach  i materiałach 

promocyjnych oraz publikacjach PWSZ w Chełmie, a także na stronie internetowej Uczelni oraz w mediach.  

 

                                                  

……………………………………..                 

  Data i czytelny podpis Uczestnika  

 

Wyrażam zgodę: 

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

                            Data  i czytelny podpis Rodzica lub opiekuna prawnego   

  (dot. uczestników poniżej 18 roku życia) 

mailto:slawistyka@pwsz.chelm.pl

