
Załącznik Nr 1  

do Regulaminu VIII edycji Konkursu „Tarnowski Junior Biznesu” 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ / INNEJ JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ/SZKOŁY 

WYŻSZEJ (niewłaściwe skreślić) 

do VIII edycji Konkursu „Tarnowski Junior Biznesu” 

 

Szkoła/ inna jednostka oświatowa/szkoła wyższa:      ------------------------------------------------- 

                                                                        (nazwa, adres, adres e-mail, nr telefonu) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dyrektor Szkoły/D Jednostki Oświatowej/Rektor Uczelni Wyższej:    

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      (Imię i nazwisko) 

 

Koordynator: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     (imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, przedmiot nauczania) 

 

Zespoły Konkursowe:  

 

1. Zespół Konkursowy Nr 1w składzie: ---------------------------------------------------------------

          

                                            (imiona i nazwiska, wiek, klasa/-y/kierunek/rok studiów, tytuł pracy) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Podpisy członków Zespołu: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



2.  Zespół Konkursowy Nr 2 w składzie: --------------------------------------------------------------

   
                                 (imiona i nazwiska, wiek, klasa/-y/kierunek/rok studiów, tytuł pracy) 

 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

       Podpisy członków Zespołu: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3. Zespół Konkursowy Nr 3 w składzie: --------------------------------------------------------------

         
                           (imiona i nazwiska, wiek, klasa/-y/kierunek/rok studiów, tytuł pracy) 

 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

     Podpisy członków Zespołu: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                        

(Podpis Dyrektora Szkoły/ innej jednostki oświatowej, Rektora Szkoły Wyższej) 

 

 _________________________________ 

(Miejscowość, data)  



Załącznik Nr 2  

do Regulaminu VIII  edycji Konkursu „Tarnowski Junior Biznesu” 

 

Oświadczenie  

opiekuna prawnego/ przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej 

 

Ja ________________________________________________________________________________ 

        (imię i nazwisko) 

zamieszkały/a ______________________________________________________________________ 

(pełny adres) 

 

jako opiekun prawny/przedstawiciel ustawowy osoby niepełnoletniej, wyrażam zgodę na udział  

w przedsięwzięciu organizowanym przez Prezydenta Miasta  Tarnowa, pn.: VIII edycja Konkursu 

„Tarnowski Junior Biznesu”,  

 

przez niepełnoletniego/nią____________________________________________________________ 

(imię i nazwisko) 

 

zam. _____________________________________________________________________________ 

(pełny adres) 

 

 

__________________________________ 

(Czytelny podpis opiekuna prawnego/  

       przedstawiciela ustawowego) 

 

 

_________________________________ 

(Miejscowość, data)  

 

 



Załącznik Nr 3 

do Regulaminu VIII  edycji Konkursu „Tarnowski Junior Biznesu” 

 

  

Oświadczenie dotyczące praw autorskich 

Zespół Konkursowy oświadcza, że: 

1. Praca jest naszym samodzielnym i oryginalnym utworem, w rozumieniu ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021 poz. 1062 ze zm.). 

2. Organizator Konkursu ma prawo do nieodpłatnego dysponowania materiałami związanymi  

z pracą konkursową oraz zachowania prawa autorskich nagrań wideo w celach promocyjnych.  

                         

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

                                                (Czytelne podpisy uczestników członków Zespołu Konkursowego) 

 

 

 

 

________________________________ 

(Czytelny podpis opiekuna prawnego/  

przedstawiciela ustawowego) 

 

 

________________________ 

(Miejscowość, data)  



Załącznik Nr 4  

do Regulaminu VIII edycji Konkursu „Tarnowski Junior Biznesu” 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia  

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781), w związku z udziałem  

w VIII edycji Konkursu „Tarnowski Junior Biznesu”.  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Tarnowa z siedzibą  

w Tarnowie, przy ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów. Szczegóły na stronie internetowej 

http://tarnow.pl/Wiecej-informacji/Inne/Polityka-Prywatnosci-RODO.  

 

Zgoda na publikację wizerunku 

Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego 

dziecka w formie  nagrania wideo, przez Urząd Miasta Tarnowa, w związku z przeprowadzeniem 

VIII edycji Konkursu „Tarnowski Junior Biznesu”.  

 

 

____________________________________________________________ 

                                                        (Czytelne podpisy uczestników członków Zespołu Konkursowego) 

 

 

_____________________________________________ 

(Czytelny podpis opiekuna prawnego/ 

przedstawiciela ustawowego) 

 

_____________________________________________ 

 (Miejscowość, data) 

 

 

http://tarnow.pl/Wiecej-informacji/Inne/Polityka-Prywatnosci-RODO

