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Regulamin II Wielkopolskiego Konkursu
Świadomego Obywatelstwa
#glosujedecyduje
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia
Świadomego Obywatelstwa #glosujedecyduje

II Wielkopolskiego Konkursu

2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, 64-100 Leszno,
ul. B.Chrobrego 15, zwane dalej Organizatorem.
3. Koordynatorem Konkursu jest Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, tel.: 61 626 65 70, e-mail:
edukacja@umww.pl, zwany dalej Koordynatorem.
4. Partnerami Konkursu są:
1)

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań,

2)

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła,

3)
4)

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul Sosnowa 14, 62-510 Konin,
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz,

5. Patroni Konkursu:
•

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych o/Poznań

•

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w
Poznaniu

6. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Koordynatora i Organizatora.
7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
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§2
Cele Konkursu
Celem Konkursu jest:
1. Popularyzacja idei aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.
2. Uświadomienie młodzieży szkolnej wagi i znaczenia
w funkcjonowaniu współczesnego państwa demokratycznego.

partycypacji

politycznej

3. Popularyzacja wiedzy na temat historycznych i współczesnych aspektów funkcjonowania
społeczeństwa obywatelskiego.
4. Systematyzacja wiedzy na temat społecznych i politycznych form społeczeństwa
obywatelskiego.
5. Wdrażanie do postaw odpowiedzialności za działalność obywatelską społeczeństwa.
6. Uświadomienie wagi udziału w życiu publicznym każdego obywatela.
7. Popularyzacja wiedzy na temat podstawowych aktów prawnych regulujących życie obywateli.
8. Budowanie umiejętności krytycznego odbioru treści wizualnych.
9. Doskonalenie umiejętności wykorzystania popularnych narzędzi edycji i obróbki materiału
wideo.
10. Wdrażanie do postaw uczciwości akademickiej twórcy.
11. Promocja Województwa Wielkopolskiego.

§3
Zasady udziału w Konkursie
1.

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół średnich, zwani dalej Uczestnikami.

2.

Konkurs ma charakter indywidualny, nie jest możliwe uczestnictwo zespołów.

3.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nagranie krótkiego filmu- spotu wg zasad
określonych w regulaminie promującego udział w wyborach, świadome głosowanie oraz
wiedzę na temat funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.

4.

Konkurs będzie miał przebieg dwuetapowy:
I etap – kwalifikacyjny
II etap – etap finałowy (dwuczęściowy).

5.

Każdy Uczestnik może przygotować tylko jedną pracę konkursową.

6.

Jeden nauczyciel może być Opiekunem kilku uczniów.

7.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie pocztą tradycyjną filmu zapisanego na
nośniku (płyta CD, DVD, karta pamięci, pamięć flash, itp.) wraz z wypełnionymi i
podpisanymi załącznikami do regulaminu na adres: CDN w Lesznie, ul. Chrobrego 15, 64-
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100 Leszno z dopiskiem Konkurs #glosujedecyduje. Prawidłowe i kompletne wypełnienie
załączników jest warunkiem koniecznym.
8.

Zasady przygotowania pracy do I etapu Konkursu:
a) Długość filmu powinna mieścić się w przedziale 90-120 sekund.
b) Celem produkcji jest promocja idei aktywnego i świadomego udziału w wyborach
oraz wiedzy na temat funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.
c) Film nie może zawierać żadnych elementów promujących określone partie
polityczne.
d) Film nie może zawierać żadnych elementów promujących określone idee polityczne,
społeczne, światopoglądowe, ideologiczne, co w szczególności odnosi się do idei,
które są popierane przez partie polityczne.
e) Film nie może zawierać elementów zabronionych art. 13 Konstytucji RP z 1997r.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

f) Produkcja nie może naruszać praw autorskich innych osób, tj. nie może łamać
przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
t.j. Dz. U. 2018, poz. 1191, z późn. zm.
g) Do pracy konkursowej należy dołączyć pisemne zgody na publikację danych
osobowych, w tym wizerunku, osób biorących udział w filmie. Druk zgody stanowi
załącznik nr 3.
h) Jeżeli w filmie występują osoby nieletnie, wymagana jest pisemna zgoda
rodzica(-ów)/opiekuna(-ów) prawnego(-ych) na publikację wizerunku oraz pisemna
zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osób pełnoletnich
wymagana jest zgoda na publikację wizerunku. Druk zgody stanowi załącznik nr 3.
Nadesłane na Konkurs prace nie będą zwracane, ich treść nie będzie udostępniana innym
podmiotom poza czynnościami niezbędnymi do przeprowadzenia Konkursu i realizacją jego
celów.
Udział w Konkursie jest dobrowolny natomiast podanie danych osobowych, o których mowa
w załączniku nr 2 do Regulaminu jest niezbędne do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
Konkursu. Niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez
rozpatrzenia.
Oceny formalnej prac dokonują Partnerzy CDN Piła, ODN Poznań, ODN Kalisz, CDN
Konin, CDN Leszno.
Do etapu finałowego zakwalifikowanych zostanie 5
najlepszych prac, po jednej
nominowanej z każdego Ośrodka (CDN Piła, ODN Poznań, ODN Kalisz, CDN Konin, CDN
Leszno). W przypadku braku nominacji przez któryś z Ośrodków decyzję o nominacji do
etapu finałowego podejmuje dyrektor CDN w Lesznie.
Każdy ze współpracujących Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli powołuje komisję
konkursową, której zadaniem jest wybór najlepszego filmu-spotu. Autor spotu
rekomendowany jest następnie do udziału w finale. Decyzje komisji I etapu są ostateczne i nie
podlegają odwołaniu.
Finał konkursu odbywać się będzie w Lesznie. Jego przebieg będzie dwuczęściowy:
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a) Część pisemna w formie testu - w tej części uczestnicy rozwiązują test
jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań. Czas na rozwiązanie testu – 25
minut. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt. Uczestnik
otrzymuje 0 punktów za dane pytanie w sytuacji udzielenia nieprawidłowej
odpowiedzi lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi w pytaniu.
b) etap ustny z udziałem publiczności rozgrywany w formie teleturniejowej.
Uczestnicy odpowiadają na dwa wylosowane pytania. Każde pytanie jest oceniane
w skali 0-10 punktów. Czas przygotowania wypowiedzi wyznacza czas projekcji
spotu przygotowanego do I etapu.
15.Wręczenie nagród odbędzie się podczas grudniowej gali finałowej projektu w Poznaniu.
16. Zakres merytoryczny obu części etapu finałowego obejmuje społeczne i polityczne aspekty
funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego:
a) Geneza, idee i definicje społeczeństwa obywatelskiego.
b) Kapitał społeczny jako komponent społeczeństwa obywatelskiego.
c) Współczesne koncepcje społeczeństwa obywatelskiego.
d) Społeczeństwo obywatelskie w Polsce w okresie PRL-u i III RP.
e) Trzy sektory działalności społeczno-gospodarczej w państwie.
f) Organizacje pozarządowe w Polsce: aspekt normatywny i praktyczny
funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji, organizacje pożytku publicznego.
g) Wolontariat – istota, rodzaje, wolontariat w świetle prawa RP.
h) Zasada suwerenności narodu – geneza, ewolucja, współczesne rozumienie, twórcy.
i)

Formy realizacji zasady suwerenności narodu we współczesnym państwie: wybory,
referendum, plebiscyt, inicjatywa ludowa, weto ludowe, odwołanie (recall),
konsultacje społeczne, budżet obywatelski (partycypacyjny) w Polsce i na świecie,
zgromadzenie ludowe (landsgemeinde).

j)

Funkcje wyborów w państwach demokratycznych.

k) Zasady (przymiotniki) wyborcze: zasada powszechności, zasada bezpośredniości,
zasada równości, zasada tajności głosowania.
l)

Systemy (formuły) wyborcze: system proporcjonalny, system większościowy,
system mieszany.

m) Czynne i bierne prawo wyborcze.
n) Formy demokracji bezpośredniej w Polsce na poziomie ogólnokrajowym i
lokalnym w świetle prawa i praktyka stosowania w latach 1989-2020
o) Wybory do Sejmu RP, Senatu RP, Prezydenta RP w świetle prawa i praktyka
stosowania w latach 1989- 2020
p) Wybory do Parlamentu Europejskiego w latach 1979-2019 – przyjęte rozwiązania
prawne i praktyka stosowania.
q) Wybory samorządowe w Polsce w latach 1990-2018.
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Proponowane źródła
•

•

•

•

•

Aktywność polityczna i jej przejawy we współczesnych
red. J. Jakubowski, B. Pająk-Patkowska, Poznań 2018.

państwach,

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz.
483, z późn. zm.
Kryszeń G., Standardy prawne wolnych wyborów parlamentarnych, Białystok
2007.
Książki do wiedzy o społeczeństwie dopuszczone do użytku w szkołach
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
Podemski K., Społeczeństwo obywatelskie w Polsce 25 lat po wielkiej zmianie,
dostęp w formie elektronicznej: https://core.ac.uk/download/pdf/143490899.pdf

•

Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, Toruń 2000 (również wydania
późniejsze).

•

•

•

•
•

•
•
•

Rachwał M., Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa
obywatelskiego w Polsce, Warszawa 2010.
Rachwał M., Funkcjonowanie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w Polsce.
Podstawy prawne, praktyka, perspektywy rozwoju, Poznań 2016 (dostęp w formie
elektronicznej:
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17912/1/RachwalOIU.pdf).
Rachwał M., Współczesna demokracja a społeczeństwo obywatelskie na
przykładzie Polski, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2011, nr 2, dostęp w
formie elektronicznej:
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/7967/1/M.%20Rachwa%c5%82.p
df
Serwis internetowy Państwowej Komisji Wyborczej.
Krasnowolski A., Społeczeństwo obywatelskie i jego instytucje, Opracowania
tematyczne,
Kancelaria
Senatu,
dostęp
w
formie
elektronicznej:
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/58/plik/ot_627_internet.pdf
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, t.j. Dz. U. 2019, poz. 684, z
późn. zm.
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, t.j. Dz. U. 2020, poz.
2261.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, t.j. Dz. U. 2020, poz. 2167.
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•

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, t.j. Dz. U. 2020, poz. 1057.

•

Uwarunkowania i mechanizmy partycypacji politycznej, red. M. Rachwał, Poznań
2017 (dostęp w formie elektronicznej:
http://helwecja.amu.edu.pl/wpcontent/uploads/2018/01/Uwarunkowania-imechanizmy-partycypacjipolitycznej.pdf).
17. Komisję Konkursową II etapu Konkursu powołuje Dyrektor Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Lesznie. Zadania Komisji Konkursowej II etapu Konkursu zostały
wyszczególnione w § 3 pkt 14 Regulaminu.
18. Komisja konkursowa II etapu Konkursu może składać się z przedstawicieli organizatora,
koordynatora, partnerów Konkursu, przedstawicieli Wydziału Nauk Politycznych i
Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Polskiego Towarzystwa
Nauk Politycznych o/Poznań oraz powołanych przez Dyrektora CDN w Lesznie
przedstawicieli innych instytucji.
19. Organizator upoważnia członków komisji konkursowej do przetwarzania danych osobowych
w ramach konkursu.
20. Punktacja finałowa etapu ustnego i pisemnego jest sumowana. W przypadku uzyskania przez
dwóch lub więcej uczestników tej samej punktacji po obu etapach, w ustaleniu miejsc brany
jest pod uwagę wyższy wynik testu II etapu.
21. Jeśli wyższy wynik testu II etapu nie daje rozstrzygnięcia odbywa się dogrywka w postaci
pytań zadawanych uczestnikom. W dogrywce na dystansie 5 pytań odpowiada osoba, która
zgłasza gotowość jako pierwsza.
19 . Decyzje Komisji Konkursowej II etapu Konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.
20. Terminy:
a) przesyłanie prac I etapu i formularzy zgłoszeniowych do 24.09.2021r (decyduje data
stempla pocztowego),
b) zamknięcie I etapu, ogłoszenie listy finalistów do 01.10.2021 r.,
c) etap II (finał)– 19.11.2021r.
d) rozdanie nagród – gala finałowa w grudniu 2021r.
Terminy mogą ulec zmianie. Zmiany muszą zostać ogłoszone minimum dwa tygodnie
przed kluczowymi datami.
21. Projekt dostarczony po wyznaczonym terminie zgłaszania nie będzie brał udziału
Konkursie.

§4
Nagrody
1. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości:

w
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I. Miejsce –1500 zł
II. Miejsce –1200 zł
III. Miejsce –1 000 zł
Dwa wyróżnienia po 500zł każde.
Dopuszczalne są odstępstwa od określonych kwot w zależności od ceny detalicznej zakupu
nagród rzeczowych.
2. Wszyscy Uczestnicy etapu kwalifikacyjnego otrzymają pamiątkowe dyplomy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
4. Wartość nagrody zawiera zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% zgodnie
z art.30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pobrany
zryczałtowany podatek płatnik przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu
skarbowego w terminie do 20 następnego dnia miesiąca po miesiącu przekazania nagrody.
5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (www.umww.pl) oraz na stronie internetowej
Organizatora w zakresie: imię, nazwisko, nazwa szkoły.
6. Wizerunki Uczestników Konkursu oraz Opiekunów zespołów mogą zostać opublikowane
przez Organizatora, Koordynatora oraz Partnerów oraz Patronów.

§5
Zasady przetwarzania danych osobowych
Organizator informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań.
2) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
a) przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia II Wielkopolskiego
Świadomego Obywatelstwa #glosujedecyduje;
b) promocji Województwa Wielkopolskiego z wykorzystaniem wizerunku;
c) archiwalnych.

Konkursu

3) Państwa dane osobowe przetwarzamy:
a) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, w zakresie wykorzystania wizerunku;
b) w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych.
4) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem: Departament Organizacyjny i
Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34,
61-714
Poznań,
lub
elektronicznie
poprzez
skrytkę
elektroniczną
ePUAP:
/umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
5) Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
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6) Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, a ich niepodanie skutkuje brakiem
możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone.
7) Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
w przypadku o którym mowa w pkt. 3b).
8) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania.
9) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10) W przypadku uzyskania tytułu laureata Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko,
wizerunek, nazwa szkoły, będą podawane do publicznej wiadomości.
11) Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, wizerunek, nazwa szkoły, będą podawane
do publicznej wiadomości oraz mogą zostać przekazane w wymienionym zakresie Patronom
konkursu.

§6
Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
2. Ustala się następujące formy kontaktu z Organizatorem:
a) poczta tradycyjna: CDN w Lesznie, ul. Chrobrego 15, 64-100 Leszno z dopiskiem
Konkurs Obywatelski.
b) e-mail: glosujedecyduje@cdn.leszno.pl
c) telefon: Centrum Doskonalenia Nauczycieli 65 529 90 62
lub konsultant CDN w Lesznie T.Kopydłowski 695741613
lub główny ekspert prof. UAM dr hab. Marcin Rachwał 605171875
3. Załącznikami do niniejszego regulaminu są:
1)

Instrukcja dotycząca filmów-spotów konkursowych,

2)

Karta zgłoszenia uczestnika,
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Załącznik nr 1

INSTRUKCJA WYSYŁANIA FILMU – SPOTU KONKURSOWEGO

1. Materiał filmowy może zostać nagrany dowolnym sprzętem (kamera cyfrowa, telefon
komórkowy). Ważny jest pomysł oraz zastosowane środki perswazyjne.

2. Spot może zostać zmontowany przy użyciu dowolnych narzędzi edycji, może zawierać
wszelkie efekty specjalne, może być nagrany również przy użyciu green screenów
zainstalowanych w Centrach Doskonalenia Nauczycieli oraz wszelkich innych technik
montażu filmowego.

3. Film może zawierać również ścieżkę muzyczną z zachowaniem wszelkich zasad wynikających
z praw autorskich do zastosowanych utworów.

4. Czas trwania filmu-spotu powinien zawierać się w przedziale 90-120 sekund (ewentualne
napisy końcowe, czołówki są wliczane do czasu trwania filmu). Decyduje czas odtwarzania
całego pliku.

5. Plik z filmem powinien zostać zapisany na nośniku (płyta CD, DVD, karta pamięci, pamięć
flash) a nośnik zabezpieczony przed uszkodzeniem i wraz z dokumentami przewidzianymi w
regulaminie wysłany w terminie pod wskazanym w regulaminie konkursu adresem.

6. Film powinien zostać przygotowany i zapisany w jednym z popularnych formatów
umożliwiających
odtworzenie
bez
konieczności
oprogramowania lub użycia specjalnego sprzętu.

instalowania

specjalistycznego

7. Film można zgłosić tylko jeden raz, po zgłoszeniu nie wolno już dokonywać żadnych zmian.
8. Plik z filmem należy nazwać wg schematu:
Imię_nazwisko_miejscowość uczestnika

9. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznego odtworzenia filmu podczas finału oraz
zamieszczenia go w relacji pokonkursowej.

10. Uczestnik odpowiada za pozyskanie niezbędnych zgód na publikację wizerunków osób
przedstawionych na filmie/spocie, zgodnie z przepisami prawa. Uczestnik odpowiada prawnie
za szkody poczynione wobec osób trzecich.

II Wielkopolski Konkurs
Świadomego Obywatelstwa
#glosujedecyduje
Załącznik nr 2
KARTA ZGŁOSZENIA PRACY DO KONKURSU
Dane uczestnika
Imię
Nazwisko
Data i miejsce
urodzenia
Klasa
Telefon
e-mail
Dane szkoły
Nazwa Szkoły
Ulica
Miejscowość
Telefon
Dane Opiekuna Merytorycznego
Imię
Nazwisko
e-mail

II Wielkopolski Konkurs
Świadomego Obywatelstwa
#glosujedecyduje

1. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne, natomiast podanie ww. jest niezbędne do udziału
w Konkursie oraz do jego rozliczenia i archiwizacji.
2. Oświadczam, że znane mi są warunki uczestnictwa w Wielkopolskim Konkursie Świadomego
Obywatelstwa #glosujedecyduje i w pełni je akceptuję.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych zawartych w
regulaminie konkursu.
4. Potwierdzam prawidłowość informacji przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym i ich
zgodność ze stanem na dzień złożenia formularza.
5. Oświadczam, że praca zgłoszona do Konkursu jest mojego autorstwa i wykonałem ją osobiście.

……………………………......
Miejscowość, data

……………………………….
Miejscowość, data

……………………………
Miejscowość, data

……………………………......
Podpis Uczestnika

………………………………
Podpis Opiekuna Merytorycznego

………………………………..
Podpis rodzica (w przypadku,
gdy Uczestnik jest niepełnoletni)

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku przez administratora, którym jest Marszałek
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, w celu
promocji Województwa Wielkopolskiego.
……………………………......
Miejscowość, data

……………………………….
Miejscowość, data

……………………………..
Miejscowość, data

……………………………......
Podpis Uczestnika

………....................................
Podpis Opiekuna Merytorycznego

………………………………..
Podpis rodzica (w przypadku,
gdy Uczestnik jest niepełnoletni)

II Wielkopolski Konkurs
Świadomego Obywatelstwa
#glosujedecyduje
Załącznik nr 3
DEKLARACJA ZGODY NA UDZIAŁ W FILMIE I PUBLIKACJĘ
WIZERUNKU

Imię i nazwisko:…………………………………………………………….

Data i miejsce urodzenia:………………………………………………….
1. Oświadczam, że znany mi jest regulamin Konkursu i w pełni go akceptuję
2. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych zawartych w
regulaminie konkursu.
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na użycie mojego wizerunku w filmie konkursowym.

……………………………......
Miejscowość, data

……………………………
Miejscowość, data

……………………………......
Podpis Uczestnika

………………………………..
Podpis rodzica (w przypadku,
gdy Uczestnik jest niepełnoletni)

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku przez administratora, którym jest Marszałek
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, w celu
promocji Województwa Wielkopolskiego.
……………………………......
Miejscowość, data

……………………………..
Miejscowość, data

……………………………......
Podpis Uczestnika

………………………………..
Podpis rodzica (w przypadku,
gdy Uczestnik jest niepełnoletni)

