
Załącznik nr 1 
do Regulaminu Konkursu dla młodzieży promującego działania  

ograniczające marnowanie żywności pt.: „PLANUJ, NIE MARNUJ” 

Formularz zgłoszenia udziału w konkursie dla młodzieży promującego działania  
ograniczające marnowanie żywności pt.: „PLANUJ, NIE MARNUJ  

Dane I autora pracy 
(proszę o czytelne 
wpisywanie danych) 

Imię 

Nazwisko 

Wiek 

Klasa 

W przypadku 
nieletniego autora  
wypełnienia 
Rodzic/Opiekun 
Prawny 
(proszę o czytelne 
wpisywanie danych) 

Imię i Nazwisko: 

Telefony Kontaktowe: 

Adres: 

E-mail: 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu dla młodzieży promującego działania ograniczające marnowanie 
żywności pt.: „PLANUJ, NIE MARNUJ” i jego załącznikami, dostępnym m. in. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i akceptuję jego treść.  
 

 
 

……………………………………………………………………………………… 
Podpis autora pracy (jeśli jest pełnoletni)  

lub Rodzica/Opiekuna prawnego uczestnika Konkursu  
 
Nazwa szkoły  

Imię i nazwisko dyrektora szkoły 
 
Adres szkoły – 
pieczątka szkoły 

E-Mail Telefon 

Ulica Numer 

Miejscowość Kod pocztowy 

Gmina Powiat 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu dla młodzieży promującego działania 
ograniczające marnowanie żywności pt.: „PLANUJ, NIE MARNUJ” i jego załącznikami, dostępnym m. 
in. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i 
akceptuję jego treść.  
 
 

 
……………………………………………………………………………………… 

Podpis dyrektora /wicedyrektora szkoły zgłaszającej pracę  



Załącznik nr 1 
do Regulaminu Konkursu dla młodzieży promującego działania  

ograniczające marnowanie żywności pt.: „PLANUJ, NIE MARNUJ” 

Formularz zgłoszenia udziału w konkursie dla młodzieży promującego działania  
ograniczające marnowanie żywności pt.: „PLANUJ, NIE MARNUJ  

Dane II autora pracy 
(proszę o czytelne 
wpisywanie danych) 

Imię 

Nazwisko 

Wiek 

Klasa 

W przypadku 
nieletniego autora  
wypełnienia 
Rodzic/Opiekun 
Prawny 
(proszę o czytelne 
wpisywanie danych) 

Imię i Nazwisko: 

Telefony Kontaktowe: 

Adres: 

E-mail: 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu dla młodzieży promującego działania ograniczające marnowanie 
żywności pt.: „PLANUJ, NIE MARNUJ” i jego załącznikami, dostępnym m. in. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i akceptuję jego treść.  
 

 
 

……………………………………………………………………………………… 
Podpis autora pracy (jeśli jest pełnoletni)  

lub Rodzica/Opiekuna prawnego uczestnika Konkursu  
 
 
Nazwa szkoły  

Imię i nazwisko dyrektora szkoły 
 
Adres szkoły – 
pieczątka szkoły 

E-Mail Telefon 

Ulica Numer 

Miejscowość Kod pocztowy 

Gmina Powiat 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu dla młodzieży promującego działania 
ograniczające marnowanie żywności pt.: „PLANUJ, NIE MARNUJ” i jego załącznikami, dostępnym m. 
in. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i 
akceptuję jego treść.  
 

 
……………………………………………………………………………………… 

Podpis dyrektora /wicedyrektora szkoły zgłaszającej pracę  



Załącznik nr 1 
do Regulaminu Konkursu dla młodzieży promującego działania  

ograniczające marnowanie żywności pt.: „PLANUJ, NIE MARNUJ” 

Formularz zgłoszenia udziału w konkursie dla młodzieży promującego działania  
ograniczające marnowanie żywności pt.: „PLANUJ, NIE MARNUJ  

Dane III autora pracy 
(proszę o czytelne 
wpisywanie danych) 

Imię 

Nazwisko 

Wiek 

Klasa 

W przypadku 
nieletniego autora  
wypełnienia 
Rodzic/Opiekun 
Prawny 
(proszę o czytelne 
wpisywanie danych) 

Imię i Nazwisko: 

Telefony Kontaktowe: 

Adres: 

E-mail: 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu dla młodzieży promującego działania ograniczające marnowanie 
żywności pt.: „PLANUJ, NIE MARNUJ” i jego załącznikami, dostępnym m. in. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i akceptuję jego treść.  
 

 
……………………………………………………………………………………… 

Podpis autora pracy (jeśli jest pełnoletni)  
lub Rodzica/Opiekuna prawnego uczestnika Konkursu  

Nazwa szkoły  

Imię i nazwisko dyrektora szkoły 
 
Adres szkoły – 
pieczątka szkoły 

E-Mail Telefon 

Ulica Numer 

Miejscowość Kod pocztowy 

Gmina Powiat 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu dla młodzieży promującego działania 
ograniczające marnowanie żywności pt.: „PLANUJ, NIE MARNUJ” i jego załącznikami, dostępnym m. 
in. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i 
akceptuję jego treść.  
 
 

……………………………………………………………………………………… 
Podpis dyrektora /wicedyrektora szkoły zgłaszającej pracę  

 


