Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu polsko-norweskiego „Na tropie”
Formularz rejestracyjny (wzór – rejestracja wyłącznie za pomocą formularza online)
1. Dane szkoły ponadpodstawowej:
a. Nazwa i nr;
b. Imię i nazwisko dyrektora szkoły;
c. Adres (ulica i numer, kod pocztowy, miejscowość, gmina, powiat, województwo);
d. Nr telefonu, adres e-mail;
e. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej szkołę do konkursu wraz z tel. i e-mail oraz
pełnioną funkcją (np. dyrektor placówki, sekretarka, nauczyciel).
2. Dane opiekuna zespołu:
a. Imię i nazwisko;
b. Nr telefonu, adres e-mail;
c. Specjalizacja (np. nauczyciel j. angielskiego; nauczyciel historii, pedagog).


Oświadczam, że opiekun danej grupy posiada znajomość języka angielskiego na
poziomie komunikatywnym.

3. Dane członków zespołu (7):
a. Imię i nazwisko ucznia;
b. Klasa;
c. Data urodzenia.









Oświadczam, że wszyscy członkowie zespołu posiadają znajomość języka angielskiego
na poziomie komunikatywnym.
Oświadczam, iż dyrektor placówki oświatowej wyraża zgodę na oddelegowanie
nauczyciela oraz uczniów na wizytę studyjną w terminie 19-22.03.2018 r. w przypadku
zajęcia przez zespół w konkursie jednego z trzech pierwszych miejsc.
Zobowiązuję się do przekazania pracy konkursowej w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 7
marca 2018 do godz. 23:59.
Oświadczam, iż cały zespół zapoznał się z regulaminem konkursu, akceptuje go
i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w niniejszym
formularzu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922) dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem
konkursu.
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe.

Po wypełnieniu wszystkich pól i wysłaniu formularza, należy pobrać go w formie PDF
i wydrukować (formularz generowany jest automatycznie razem z regulaminem). Formularz musi
zostać opatrzony podpisami: Opiekuna Zespołu i Dyrektora Placówki Oświatowej. Oświadczenia
muszą zostać wypełnione i podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 5 do
Regulaminu), a także przez Opiekuna Zespołu (załącznik nr 6 do Regulaminu). Skan podpisanego
formularza oraz oświadczeń powinien zostać wysłany w ciągu 3 dni od dokonania zgłoszenia
elektronicznego, a najpóźniej do 7 marca włącznie, w formie wiadomości e-mail na adres:
kontakt@konkursnatropie.pl.
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