Załącznik Nr 1

…………………………………...

……………………………

(Pieczęć adresowa szkoły)

(Miejscowość, data)

…………………………………...
…………………………………...
…………………………………...
(Typ szkoły *)

Protokół Szkolnej Komisji Konkursowej
I etapu VIII Wojewódzkiego Konkursu Historyczno – Literackiego
„Prawda i kłamstwo o Katyniu”

Szkolna Komisja Konkursowa w składzie:
nauczyciel języka polskiego ………………………………….………
(imię i nazwisko)

nauczyciel historii

………………………………….………
(imię i nazwisko)

ustala co następuje:
I. Do I etapu Konkursu (szkolnego) zgłoszono ……………………… prac.
(ilość)

II. Do II etapu Konkursu (wojewódzkiego) zakwalifikowano prace następujących
uczniów**:
1.

………………………………….………
(imię i nazwisko)

2.

………………………………….………
(imię i nazwisko)

3.

………………………………….………
(imię i nazwisko)

Podpisy członków Szkolnej Komisji Konkursowej:
………………………………….………
………………………………….………
* Proszę wstawić właściwe: gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna.
** Można zakwalifikować maksymalnie 3 prace.

Załącznik Nr 2

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA VIII EDYCJI KONKURSU

„PRAWDA I KŁAMSTWO O KATYNIU”

1. Imię i nazwisko ucznia:……………………………………..……………….
2. Data urodzenia ucznia : ...................................................................................
3. Adres zameldowania, numer telefonu ucznia
………………………………………..………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4. Klasa / typ szkoły*: …………………………………………………...……….
5. Pełna nazwa szkoły i adres:
............................................................................................................................
…………………………………………………………………….……………
6. Tel. do szkoły....................................................................................................
7. Imię i nazwisko, stopień naukowy osoby przygotowującej ucznia do
konkursu
............................................................................................................................
8. Telefon do nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu
…………………………………………………………………………………

* Proszę wstawić właściwe: gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna.

Załącznik Nr 3a

Uczeń niepełnoletni – praca historyczno - literacka
…………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko ucznia/uczennicy-autora pracy historyczno-literackiej)
…………………………………………………………………………………………………...
(adres zameldowania)
…………………………………………………………………………………………………...
(imiona i nazwiska rodziców lub opiekuna prawnego)
…………………………………………………………………………………………………..
(numer telefonu oraz adres e-mail do rodziców lub opiekuna prawnego)
…………………………………………………………………………………………………...
(nazwa i adres szkoły ucznia/uczennicy)
…………………………………………………………………………………………………...
Oświadczenie
1. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim wyrażam zgodę na opublikowanie pracy
historyczno-literackiej mojego dziecka, uczestniczącego w VIII Wojewódzkim
Konkursie Historyczno-Literackim dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pod
hasłem „Prawda i kłamstwo o Katyniu” w książce nie mającej charakteru
komercyjnego i noszącej taki sam tytuł, jaki wyżej wymienione hasło konkursu,
zgodnie z Regulaminem Konkursu (VIII.POSTANOWIENIE KOŃCOWE), przenoszę
prawa autorskie z pełnymi prawami na organizatora Konkursu.
2. W związku z wymogiem umieszczenia danych osobowych mojego dziecka
dotyczących druku jego pracy historyczno-literackiej w książce pt. „Prawda
i kłamstwo o Katyniu” i zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r. (Dz. U . z 2002 r. Nr.101, poz. 926) wyrażam zgodę na ich
umieszczenie w w/w książce.

………………………………………
data

………………………………………………………………..
podpisy rodziców
lub opiekuna prawnego ucznia/uczennicy

Załącznik Nr 3b

Uczeń pełnoletni – praca historyczno - literacka
…………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko ucznia/uczennicy-autora pracy historyczno-literackiej)
…………………………………………………………………………………………………...
(adres zameldowania)
…………………………………………………………………………………………………..
(numer telefonu oraz adres e-mail do autora pracy lub rodziców / opiekuna prawnego)
…………………………………………………………………………………………………...
(imiona i nazwiska rodziców lub opiekuna prawnego)
…………………………………………………………………………………………………...
(nazwa i adres szkoły ucznia/uczennicy)
…………………………………………………………………………………………………...
Oświadczenie
1. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim wyrażam zgodę na opublikowanie mojej pracy
historyczno-literackiej, którą przesłałem jako uczestnik VIII Wojewódzkiego Konkursu
Historyczno-Literackiego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem
„Prawda i kłamstwo o Katyniu ” w książce nie mającej charakteru komercyjnego
i noszącej taki sam tytuł, jaki wyżej wymienione hasło konkursu, zgodnie
z Regulaminem Konkursu (VIII.POSTANOWIENIE KOŃCOWE), przenoszę prawa
autorskie z pełnymi prawami na organizatora Konkursu.
2. W związku z wymogiem umieszczenia moich danych osobowych dotyczących druku
mojej pracy historyczno-literackiej w książce pt. „Prawda i kłamstwo o Katyniu”
i zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U .
z 2002 r. Nr.101, poz. 926) wyrażam zgodę na ich umieszczenie w w/w książce.

………………………………………
data

………………………………………………………………..
podpis uczestnika konkursu
lub opiekuna prawnego ucznia/uczennicy

Załącznik Nr 4

Nauczyciel - opiekun
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko nauczyciela)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres zameldowania)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły ucznia/uczennicy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczenie
W związku z wymogiem umieszczenia moich danych osobowych, jako nauczyciela
mojego ucznia/uczennicy, dotyczącym druku jego/jej pracy historyczno-literackiej
w książce pt. „Prawda i kłamstwo o Katyniu” publikowanej przez organizatora Konkursu
pod tym samym tytułem i zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na ich umieszczenie
w w/w książce.

…………………………………….
data

…………………………………………..
podpis nauczyciela

