FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do konkursu dla szkół polskich i placówek edukacyjnych z językiem polskim działających na terenie
Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Ukrainy, Czech i Mołdawii
w ramach 3. edycji kampanii #KtoTyJesteś organizowanej przez Fundację „Pomoc Polakom na
Wschodzie” stanowiącej realizację strategicznych celów „Rządowego programu współpracy z
Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020”.
Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z dokumentacją
projektu na adres email ktotyjestes@pol.org.pl do 19 listopada 2021.
Poniższe dane proszę wypełnić drukowanymi literami.

Nazwa i adres szkoły
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Dane nauczyciela - opiekuna projektu (nr telefonu, adres e-mail, funkcja pełniona w szkole)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Tytuł pracy konkursowej
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Liczba uczniów tworzących grupę projektową ……………………………………………………………………………………..
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Ja, niżej podpisany/a, udzielam zgody na wykorzystanie nazwy i adresu reprezentowanej szkoły w
akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym Konkursem oraz
kampanią #KtoTyJesteś.
Deklaruję, że w przypadku zwycięstwa, przekazany grant pieniężny zostanie wykorzystany na
realizację zgłoszonego Projektu.
Oświadczam, że szkoła ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich
osób trzecich w przedłożonej pracy.
Udzielam zgody nieodpłatnie i nieograniczenie w czasie oraz terytorialnie licencji na korzystanie z
autorskich praw majątkowych do przesłanego Projektu konkursowego oraz z prawa do wizerunku
osób, które wykorzystano i utrwalono w treści Projektu konkursowego oraz rozpowszechnianie
materiałów poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie; a także publicznego udostępniania treści projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania
utworu; a także modyfikacji, ingerencji w treść, prawa do dokonywania wszelkich opracowań
projektu, jego skrótów lub przeróbek.
.........................................................................
Data i podpis dyrektora szkoły/placówki

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że autorem zgłoszonego projektu jest reprezentowana przeze
mnie grupa projektowa.
Oświadczam, że posiadam zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku osób występujących w
materiałach składających się na Projekt konkursowy oraz wszelkich czynności związanych z
Konkursem w zakresie opisanym w Regulaminie Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w
ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Konkursu w celu
realizacji Konkursu zgodnie z przepisami określonymi w Regulaminie Konkursu.
Zapoznałem się z zasadami oraz Regulaminem Konkursu.

.........................................................................
Data i podpis opiekuna grupy
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Dokumentacja Projektu zgłaszane go Konkursu organizowanego w ramach 3. edycji kampanii
#KtoTyJesteś organizowanej przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” stanowiącej realizację
strategicznych celów „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach
2015-2020”.
Tytuł projektu
Krótki opis pomysłu

Cele projektu

Adresaci projektu

Planowane miejsce i czas realizacji

Szczegółowy opis działania/działań
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Elementy angażujące społeczność lokalną

Sposób wykorzystania nagrody / kosztorys
projektu

Symbol graficzny związany z grupą konkursową
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