
Zgoda na udział w konkursie niepełnoletniego uczestnika 
 
Wyrażam zgodę, aby mój syn/moja córka …………………………………………………… brał/brała 

udział w konkursie internetowym w ramach projektu edukacyjno - sportowego II Bieg Pamięci ze 

Światłem Pokoju organizowanym przez Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w 

Chorzowie oraz Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodnie przeciwko Narodowi 

Polskiemu w Katowicach. Oświadczam, że jako rodzic/opiekun prawny zaznajomiłam/em się z 

regulaminem konkursu internetowego w ramach II Biegu Pamięci ze Światłem Pokoju 

organizowanego przez Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie oraz Instytut 

Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodnie przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach i 

akceptując jego wszystkie zapisy. 

 
 
 …….…………………………..………..……………  

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 
 
Formularz dotyczący wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 
organizatorów konkursu.  
 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka:  
 
 
 
……………………….…………………………………………………………… 

 (imię i nazwisko dziecka)  
 
przez Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie ul. Powstańców 6a oraz 

Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodnie przeciwko Narodowi Polskiemu 

w Katowicach, w celu udokumentowania przebiegu w/w konkursu. 

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

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)  
 
 



Zgoda na udział w konkursie pełnoletniego uczestnika 
 
Wyrażam zgodę na udział w konkursie internetowym w ramach projektu edukacyjno - sportowego II 

Bieg Pamięci ze Światłem Pokoju organizowanym przez Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana 

Batko w Chorzowie oraz Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodnie przeciwko 

Narodowi Polskiemu w Katowicach. Oświadczam, że zaznajomiłam/em się z regulaminem konkursu 

internetowego w ramach II Biegu Pamięci ze Światłem Pokoju organizowanego przez Zespół Szkół 

Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie oraz Instytut Pamięci Narodowej – Komisję 

Ścigania Zbrodnie przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach i akceptując jego wszystkie zapisy. 

 
 
 …….…………………………..………..……………  

(data i czytelny podpis uczestnika) 
 
 
Formularz dotyczący wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 
organizatorów konkursu.  
 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku przez Zespół Szkół Technicznych nr 
2 im. Mariana Batko w Chorzowie ul. Powstańców 6a oraz Instytut Pamięci Narodowej – Komisję 
Ścigania Zbrodnie przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, w celu udokumentowania 
przebiegu w/w konkursu. 
 
 
 
 
 
 
………………………................................................  

(data i podpis uczestnika)  
 
 



 


