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Załącznik nr 1 do Regulaminu Ogólnopolskiego Akademickiego Konkursu Historycznego  

Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony 

O NAGRODĘ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

OGÓLNOPOLSKI AKADEMICKI KONKURS HISTORYCZNY 

„ROTMISTRZ PILECKI BOHATER NIEZWYCIĘŻONY” 

organizowany przez Fundację GDZIE, ul. Zwierzyniecka 10/24a, 31-102 Kraków 

Karta zgłoszenia udziału 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA KONKURSU 

Imię i nazwisko  
 

E-mail 
 

Kategorie konkursowe  

(proszę zaznaczyć, stawiając znak  „X” 

w odpowiednich polach) 

☐Konspekt lekcji tematycznej 

☐Artykuł popularnonaukowy 

☐Praca dyplomowa 

Ośw iadczam, iż zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu.  

Wyrażam zgodę na przetw arzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobow ych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zostałem/-am  

poinformow any/-a, iż podanie w/w danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

Ponadto przysługuje mi praw o dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

.....………………………………………………. 

(w łasnoręczny podpis Uczestnika Konkursu)  
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Załącznik nr 2 do Regulaminu  Ogólnopolskiego Akademickiego Konkursu Historycznego  

Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony 

 

O NAGRODĘ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

OGÓLNOPOLSKI AKADEMICKI KONKURS HISTORYCZNY 

„ROTMISTRZ PILECKI BOHATER NIEZWYCIĘŻONY” 

organizowany przez Fundację GDZIE, ul. Zwierzyniecka 10/24a, 31 -102 Kraków 

Karta uczestnika 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA KONKURSU 

Imię i nazwisko  
 

E-mail 
 

Adres korespondencyjny 
 

Telefon kontaktowy 
 

Nazwa uczelni, rok, 

kierunek studiów 

 

Kategoria konkursowa 

(proszę zaznaczyć, 

stawiając znak  „X” 

w odpowiednim polu) 

☐Konspekt lekcji tematycznej 

☐Artykuł popularnonaukowy 

☐Praca dyplomowa 

Tytuł pracy: 
 

 

Ośw iadczam, iż zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu. 

Wyrażam zgodę na przetw arzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zostałem/-am poinformow any/-

a, iż podanie w /w danych jest dobrow olne, lecz niezbędne dla potrzeb praw idłowego przeprowadzenia Konkursu. Ponadto 

przysługuje mi praw o dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

…………………………………………………. 

(w łasnoręczny podpis uczestnika konkursu)   

WYPEŁNIA UCZESTNIK KONKURSU 


