
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 

 

…………………………… 

       (pieczątka szkoły) 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
uczestnictwa w Konkursie 

na scenariusz zajęć lekcyjnych  

pt. „Przygody Gusia” 

  

 

1. Nazwa i adres szkoły: ………………………………………………….……………………… 

…………………………………………………………………….…………….……………… 

2. Imię i nazwisko uczestnika:………………………….……………..………………………… 

3. Telefon kontaktowy: ………………………………………………………..…………………. 

4. E-mail: ………………………………………………………………………………...……….. 

5. Pesel: ………………………………………………………………………………..…………. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego 
postanowienia. 

 

…….…………………………….. 

podpis uczestnika 

 

 

….….………………………………….. 
podpis dyrektora szkoły 

…………………………………………………………….. 
                miejscowość,        data  



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
w Konkursie na scenariusz zajęć lekcyjnych pt. „Przygody Gusia” 

  

 

Ja niżej podpisany/na .......……………………………………………………………………… 
                                                 imię   i nazwisko 

 

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Statystyczny 
we Wrocławiu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu pt. 
„Przygody Gusia” oraz – po jego zakończeniu – do wykorzystania prac konkursowych w celu 
popularyzacji statystyki. 

 

 

 

 

 

…….…………………………….. 

podpis uczestnika 

 

 
…………………………………………………………….. 
       miejscowość,  data  



Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu 

 
 

 

OŚWIADCZENIE O AUTORSTWIE 

scenariusza zajęć lekcyjnych pt. „Przygody Gusia” 

 

Ja, niżej podpisany/na 

  

.......……………………………………………………………………………………………………... 
                                                                    imię   i nazwisko 
 

oświadczam, że jestem autorem/ką przedkładanego scenariusza zajęć lekcyjnych pt. „Przygody 

Gusia”. Oznacza to w szczególności, że nie zlecałem/am opracowania lub jej części innym osobom. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na zrzeczenie się praw autorskich ww. scenariusza na rzecz 

Organizatora Konkursu. Organizator z chwilą przyjęcia scenariusza nabywa prawa autorskie 

majątkowe i pokrewne oraz prawo do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania nim, 

a także do zwielokrotniania wszelkimi technikami. 

 

…….…………………………….. 

podpis uczestnika 

 

 

……………………………………………………. 
 miejscowość,  data 

 

 

  



Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

w Konkursie na scenariusz zajęć lekcyjnych pt. „Przygody Gusia” 

 

 

 

Ja niżej podpisany/na.......……………………………………………………………………… 
                                                                         imię   i nazwisko 
 
 

wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na zdjęciach i w filmie z finału Konkursu 

„Przygody Gusia” w ramach działań edukacyjnych prowadzonych przez Organizatora Konkursu. 

 

 

 

 

…….…………………………….. 

podpis uczestnika 

 

 

 

 

……………………………………………………. 
miejscowość,  data 

 
  



Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu 

 

 

WZÓR SCENARIUSZA 

zajęć lekcyjnych pt. „Przygody Gusia” 

 

 

I.  Informacje ogólne 

1. Temat   

2. Adresat zajęć 

3. Cel zajęć zgodny z § 2 ust. 1 Regulaminu Konkursu 

4. Metody/techniki pracy 

5. Formy pracy 

6. Środki dydaktyczne 

 

II. Przebieg zajęć 

1. Wprowadzenie do tematu zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu Konkursu 

2. Realizacja tematu 

3. Podsumowanie 

 

 

Uwaga! Objętość pracy konkursowej nie powinna być większa niż 8 stron znormalizowanego 

maszynopisu (czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5 

cm z każdej strony). 

 

 


