
Zalqczniknr I do regulaminu

Zgloszenie i o5wiadczenie o akceptacji regulaminu
(wypelnia opiekun druZ.vny i rodzice/opiekunowie prawni niepehroletnich czlonk6w dru2yny)

Zeskanowan4 Kartg Zgloszenir Druiyny i zdjgcia naleLy zal1czy(. w linku przeznaczonym do
zapis6w

https ://edukaci asen.pUwoi tek2-zapisv/

O5wiadczam, 2e zapoznalem/-Iam sig z tre5ci4:
- regulaminu,,Etapu I - Regionalnych Rozgrywek Online II Og6lnoSwiatowego Polonijnego Tumieju

edukacyjnej gry planszowej ,,MiS Wojtek" organizowanego przez Inst5rtut Pamigci Narodowej - Komisjg
Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzlbq w Warszawie ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676
Warszawa, we wsp6lpracy z Fundacj4 EduSEN z siedzib4 w Przylepkach 5b, 63-112 Brodnica, nvanq dalej
,,Fundacjq", i w pehi akceptujg jego tre56;

- Hauzuli informacyjnej dotyczqcej przetwarzaria danych osobowych.

Wyra2am zgodg na przetwarzanie imienia i nazwiska oraz wizerunku uczestnika turnieju w celu
utrwalenia przebiegu turnieju i jego promo cji poprzez zamieszczerie relacji z przebiego. tumieju na stonach
internetowych, w mediach i oficjalnych profilach spoleczno$ciowych: orgarizatora i podmiotu
wsp6lpracuj4cego - Fundacji, w radiu, prasie i telewizji.

Nazwa i adres
szkoly:

Polska Szkola Przedmiot6w Ojcrystych im. Sw. Kr6lowej Jadwigi Forest Gate - Ilford
2 Ashgrove Road IG3 9)(E Ilford

Nazwa druiyny: Jadwiskowe Ludki

Adres do wysylki
nagr6d (eden dla
wszystkich
czlonk6w druamy).

lrru9 1

nazwisko/nazwa
instvtucii

Karolina Dolega

ulica, nr
domu/mieszkania

35G358 St Ann's Road

miejscowoSdikod
Docztowv

N15 3ST
Londvn

KRAJ WilekaBrytania

Opiekun druiyny:

Lp. Imig i
nazwisko

Telefon
z

prefiksem

E-mail Data Miejscowo66 Podpis*
akceptacja regulaminu
i zapoznanie z klauzul4

Podpis*
wyraienie zgody na

wizerunek

1 Karolina
Dolega

004477t7
533 184

k.dolega

@polska
szkolailf
ord.co.u

k

25.09.2021
Londyn

Czlonkowie druiyny



Zalqcm*nr I
L.p. Imig i

nazwisko,
wiek

Telefon z prefiksem Data,
Miejscowo56

Podpis rodzica lub

opiekuna prawnego*
akceptacja regulaminu i
zanoznanie z klauzula

Podpis rodzica lub

opiekuna prawnego*
wyraienie zgody na

wizerunek
2.
Kapit
an

Laura Kuta
@4q74s0 qqo

Tbtt
/aa/1u

?J-o1.zt
n$w

3.
Pomo
cnik

Filip Ladwik

90Aq7E$26
{7t6

bo o(qtr

zs. ou4.zt

* w przypadku osoby niepehroletniej podpisuje rodzic lub opiekun prawny niepetnoletniego cztronka
dru2yny
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