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FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 
KATEGORIA ARTYKUŁ PUBLICYSTYCZNY 

 
 

Numer zgłoszenia  
(Wypełnia Organizator Konkursu) 

 
 

1. Dane osobowe 
 

Imię: 
 
Nazwisko: 
 
Adres do korespondencji:  
 
Telefon kontaktowy: 
 
E-mail: 
 

 
 

 
2. Dane zawodowe 

Aktualne stanowisko: 
 
Nazwa redakcji (jeśli dotyczy): 
 
Siedziba redakcji (jeśli dotyczy): 
 

 
 

3. Zgłoszony artykuł 
 
Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że jestem: 
 

□ autorem/autorką  
 

□ współautorem/współautorką artykułu pt. …………………………………………………………………………………….. 
 
Autor: Współautorzy (jeśli dotyczy): 

 
1……………………………. 
 
2…………………………….. 
 
3…………………………….. 
 

Data publikacji: 
  

Miejsce publikacji: 
  

Link do artykułu (jeśli dotyczy): 
  

 



 

 
 
4. Uzasadnienie zgłoszenia do Konkursu 
 

maks. 1500 znaków 
 
 
 
 
 

 
5. Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o Konkursie? 
 
□  z ulotki informacyjnej, plakatu 
□  z Facebooka 
□  ze strony internetowej efc.edu.pl 
□  z innej strony internetowej. Prosimy o wpisanie adresu strony www …………………………………….. 
□  od współpracowników, znajomych 
□  z e-maila, newslettera 
□  z prasy 
□  z innego źródła, jakiego? ……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Oświadczenia kandydata/ki do Nagrody 
 
□ Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu o Nagrodę prof. Romana Czerneckiego i akceptuję 
wszelkie zapisane w nim postanowienia. 
 
□ W przypadku zgłoszenia pracy zespołowej, oświadczam, że posiadam zgodę wszystkich współautorów publikacji na              
udział w Konkursie i dysponuję prawami autorskimi do ww. artykułu zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie                     
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191). Oświadczam ponadto, że artykuł jest oryginalny i nie zawiera                 
żadnych niedozwolonych zapożyczeń z innych utworów ani w inny sposób nie narusza praw osób trzecich. 
 
□ Oświadczam, że w przypadku wygranej w Konkursie wyrażam zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Konkursu. 
 
□ Przyjmuję do wiadomości, że Nagroda podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i 
upoważniam Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC do potrącenia z kwoty brutto nagrody 
należnego podatku. 
 
□ Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych w zgłoszeniu jest dobrowolne, ale konieczne do 
uczestniczenia w Konkursie. Realizacja prawa żądania usunięcia danych lub zgłoszenie sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania będzie jednoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w Konkursie. Oświadczam, że zapoznałem/am się 
z informacją dotyczącą danych osobowych zawartą w Regulaminie Konkursu. 
 
 
 
    ______________________  
           Data i czytelny podpis 
 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
 
□ Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku, przez Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC, 
 z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 63 lok. 60, 00-533 Warszawa, w celu upublicznienia w wydawnictwach, drukach, 
materiałach informacyjnych, promocyjnych i na stronie internetowej EFC w związku z udziałem w Konkursie. 
 
□ Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku także dla celów przyszłych edycji programu, jak również wykorzystanie 
wykonanych zdjęć w innych publikacjach, wydawanych w ramach programów edukacyjnych prowadzonych przez EFC.  
 
□ Wiem, że: zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mailową zawierającą stosowne 
żądanie, wraz z imieniem i nazwiskiem, na adres biuro@efc.edu.pl. 
 
 
 
______________________  
        Data i czytelny podpis 
 
 

mailto:biuro@efc.edu.pl

