
 
          Załącznik nr 1  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

I Konkursu Niebanalnie o doradztwie w roku 2022 

DANE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO:  

Imię i Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zajmowane stanowisko………………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa i adres szkoły ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

DANE OSOBY REALIZUJĄCEJ PROJEKT/ DZIAŁANIE: 

Imię i Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zajmowane stanowisko………………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa i adres szkoły ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów konkursu danych osobowych zawartych w 

formularzu zgłoszeniowym na potrzeby zgłoszenia do udziału w I Konkursie Niebanalnie o doradztwie 

w roku 2022 projektu/ działania (Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 

przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych)).Przyjmuję do wiadomości, że moja zgoda może być w każdym momencie odwołana 

poprzez jednoznaczne poinformowanie Organizatorów konkursu o tym fakcie. Cofnięcie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych do celów wzięcia udziału w konkursie jest równoznaczne z 

cofnięciem zgłoszenia konkursowego. Podpisanie formularza jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu konkursu. 

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej: www.sdsiz.com.pl  

 

...............................................................................................  

Data, czytelny podpis i pieczątka podmiotu zgłaszającego 

 

 

http://www.sdsiz.com.pl/


 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów konkursu danych osobowych zawartych w 

formularzu zgłoszeniowym na potrzeby zgłoszenia do udziału w I Konkursie Niebanalnie o doradztwie 

w roku 2022 mojej osoby jako przedstawiciela placówki, która realizuje projekt/ działanie 

(Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). Przyjmuję 

do wiadomości, że moja zgoda może być w każdym momencie odwołana poprzez jednoznaczne 

poinformowanie Organizatorów konkursu o tym fakcie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów wzięcia udziału w konkursie jest równoznaczne z cofnięciem zgłoszenia 

konkursowego. Podpisanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej: www.sdsiz.com.pl  

 

 

............................................................................................................  

Data i czytelny podpis osoby realizującej zgłoszony projekt/ działanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sdsiz.com.pl/


 
            OPIS PROJEKTU/DZIAŁANIA 

Tytuł projektu/działania  
 
 
 

Okres trwania projektu/ działania 
(data/miesiąc/rok rozpoczęcia- 
data/miesiąc/rok zakończenia) 

 
 
 

Temat projektu/działania 
(poruszane zagadnienia/ obszary) 

 
 
 

Projekt finansowany 
(współfinansowany) ze środków 
UE  

▪ TAK                                  
▪ NIE 

(proszę otoczyć kółkiem jedną odpowiedź) 

OPIS PROJEKTU/DZIAŁANIA, w 
tym dokładny opis działań 
akcentujący innowacyjność i 
praktyczność 

 

Jakie kompetencje zostały 
rozwinięte wśród dzieci i 
młodzież dzięki projektowi/ 
działaniu? 

 

Materiały poświadczające 
realizację projektu/ działania  
(zdjęcia, filmy, linki do stron itp.) 

 

Wyrażam zgodę na  publikację 
zgłoszonego materiału do 
konkursu na zasadzie 
powszechnego użytku na 
zasadach niekomercyjnych (w 
ramach Otwartych Zasobów 
Edukacyjnych)  w Banku Dobrych 
Praktyk na stronie głównej 
Organizatora SDSiZ RP oraz social 
media Organizatora SDSiZ RP 

▪ TAK                                  

▪ NIE 

(proszę otoczyć kółkiem jedną odpowiedź, brak zgody jest 
jednoznaczne z brakiem możliwości udziału w I Konkursie 
Niebanalnie o doradztwie w 2022 roku) 

 

 

 

............................................................................................................  

Data i czytelny podpis osoby realizującej zgłoszony projekt/ działanie 

 

 

...............................................................................................  

Data, czytelny podpis i pieczątka podmiotu zgłaszającego 


