
Zalqczniknr 1 do regulaminu

Zg\oszenie i o5wiadczenie o akceptacji regulaminu
(wvpelnia opiekun drunmv i rodzice/opiekunowie prawni niepetnoletnich cztronk6w dru2vnv)

Zeskanowan4 Kartg Zgloszenia Dru2yny i zdjgcia nale?y zal4czy(. w linku przeznaczonym do

zapis6w

https ://edukaci asen.pl/woj tek2-zapisy/

O5wiadczam o 2e zapoznalem/-lam 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 Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzib1 w Warszawie ul. Janusza Kurfyki I,02-676
Warszawa, we wsp6tpracy z Fundacj4 EduSEN z siedzib1 w Przylepkach 5b, 63-112 Brodnica, zwanq dalej

,,Fundacjq", i w pelni akceptujg jego tre66;

- klauzuli informacyjn ej dotycz4cej przetwarzania danych osobowych.

Wyra2am zgod,g nL przet$rarzanie imienia i nazwiska otaz wizerunku uczestnika tumieju w celu

utrwalenia przebiegu turnieju i jego promocji poprzez zanieszczenie relacji z przebiega turnieju na stronach

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

wsp6lpracujAcego - Fundacji, w radiu, prasie i telewizji.
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