
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

I MIĘDZYPRZEDSZKOLNA  OLIMPIADA EKOLOGICZNA 

dla dzieci  6 – letnich 

 

Organizowana przez Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk” w Katowicach 

 

 
„EKOLOGICZNA ODZNAKA 

DLA ZDOLNEGO PRZEDSZKOLAKA 2019” 

 

Termin Olimpiady: 25 kwietnia 2019 r. , godz. 9.30 
 

 

I. Imię i nazwisko uczestnika konkursu                               Wiek           
                  

1. …………………………………………………        ………………………….     

2…………………………………………………..         …………………………   

 

II. Nazwa, adres i numer telefonu placówki 
 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

III. Imię i nazwisko nauczyciela – wychowawcy 
 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

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

  PIECZĘĆ PLACÓWKI                                                             PODPIS OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ 

 

 

 

 

KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES ORGANIZATORA 

W TERMINIE DO 16.04.2019 r. 

 

 



ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA  

W I MIĘDZYPRZEDSZKOLNEJ OLIMPIADZIE EKOLOGICZNEJ 

PT. „EKOLOGICZNA ODZNAKA DLA ZDOLNEGO PRZEDSZKOLAKA 2019” 

ORGANIZOWANYM PRZEZ PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „PAŁACYK”W KATOWICACH 

 

 

 
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………...… 

(imię i nazwisko) w I Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie Ekologicznej 

pt. „EKOLOGICZNA ODZNAKA DLA ZDOLNEGO PRZEDSZKOLAKA 2019 r.” 

organizowanym przez Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk” w Katowicach. 

 

2. Na podstawie Rozporządzenia 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) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2018 POZ. 1000), oświadczam, że wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia  

i nazwiska, oraz nazwy przedszkola do którego uczęszcza dziecko) w celach wynikających  

z organizacji Olimpiady. 

 

 

 

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

   Miejscowość i data                                   Podpis rodzica (prawnego opiekuna) uczestnika olimpiady 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA  

W I MIĘDZYPRZEDSZKOLNEJ OLIMPIADZIE EKOLOGICZNEJ  

PT. „EKOLOGICZNA ODZNAKA DLA ZDOLNEGO PRZEDSZKOLAKA 2019” 

ORGANIZOWANYM PRZEZ PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „PAŁACYK”W KATOWICACH 

 

 

 
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………...… 

(imię i nazwisko) w I Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie Ekologicznej 

pt.: „EKOLOGICZNA ODZNAKA DLA ZDOLNEGO PRZEDSZKOLAKA 2019 r.” 

organizowanym przez Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk” w Katowicach. 

 

2. Na podstawie Rozporządzenia 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) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2018 POZ. 1000), oświadczam, że wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia  

i nazwiska, oraz nazwy przedszkola do którego uczęszcza dziecko) w celach wynikających  

z organizacji Olimpiady. 

 

 

 

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

   Miejscowość i data                                   Podpis rodzica (prawnego opiekuna) uczestnika olimpiady 

 


