
Zalqczniknr I do regulaminu

Zgloszenie i o5wiadczenie o akceptacji regulaminu
(wypelnia opiekun dnr2yny i rodzice/opiekunowie prawni niepelnoletnich czlonk6w dru2)my)

Zeskanowanq Kartg Zgloszenia Dru2yny i zdjgcia naleLy zalqcrye w [nku przezn czonym do
zapis6w

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

O5wiadczam, Le zzpoznalem/-Iam sig z treSci4:

- regulaminu,,Etapu I - Regionalnych Rozgrywek Online II Og6lnoSwiatowego Polonijnego Turnieju
edukacyjnej gry planszowej ,,MiS Wojtek" organizowanego przez Instytut Pamigci Narodowej - Komisjg
Scigania Zbrodru przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibE w Warszawie ul. Janusza Kurtyki 1,02-676
Warszawa, we wsp6lpracy z Fundacj4 EduSEN z siedzib4 w Przylepkach 5b, 63-112 Brodnica, zwanq dalej

,,Fundacj4", i w pelni akceptujgjego treS6;

- klauzuli informacyjnej dotycz4cej przetwarzania danych osobowych.

Wyra2am zgodg na przetwarzanie imienia i nazwiska oraz wizerunku uczestnika turnieju w celu
utrwalenia przebiegu tumieju i jego promocji poprzez zamieszczenie relacji zprzebiegt tumieju na stronach

internetowych, w mediach i oficjalnych profilach spolecznoSciowych: organizatora i podmiotu

wsp6lpracuj4cego - Fundacji, w radiu, prasie i telewizji.

Nazwa i adres
szkoly:

Polska Szkola Przedmiot6w Ojczystych im. Sw. Kr6towej Jadwigi Forest Gate - Ilford
2 Ashgrove Road IG3 9XE Ilford

Nazwa dru2yny: WichryJadwigi

Adres do wysylki
nagr6d (eden dla
wszystkich
czlonk6w druzyny).
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nazwisko/nazwa
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Londvn

KRAJ Wileka Brytania

Opiekun druZyny:
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E-mail Data MiejscowoS6 Podpis*
akceptacja regulaminu
i zapoznanie z klauzulq
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wyraZenie zgody na

wizerunek
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@polska
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ord.co.u
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25.09.2021
Londyn

Czlonkowie druiyny
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wyra2enie zgody na
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* w przypadku osoby niepelnoletniej podpisuje rodzic lub opiekun prawny niepelnoletniego czlonka
druLyny
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