
  

  SZCZECIŃSKI PROGRAM EDUKACJI WODNEJ I ŻEGLARSKIEJ 

            „MORZE PRZYGODY - Z WIATREM W ŻAGLACH” 

 
         

 

I. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA1 

 

Ja ………………………………..…………. (imię i nazwisko):  

 

 Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu, akceptuję jego 
postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
 

 Stosownie do art. 7 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), dalej „RODO”, wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pałac Młodzieży Pomorskie 
Centrum Edukacji z siedzibą w Szczecinie, Al. Piastów 7, zgodnie z Regulaminem Konkursu. 
 

 W przypadku, gdy nadesłany Projekt zostanie nagrodzony w Konkursie, zobowiązuję 
się w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia ogłoszenia przez PMPCE wyników 
Konkursu, do rozpoczęcia Projektu w KEM w reprezentowanej szkole podstawowej, 
ponadpodstawowej / przedszkolu / oddziale przedszkolnym2 oraz przekazania sprawozdania z ich 
realizacji w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu. 

 

 

…………..…………..……………..…………………. 

                                                                         (data i czytelny podpis osoby upoważnionej  
                                                              w imieniu Uczestnika – KEM)  

 
 

1 Oświadczenie składa osoba upoważniona do składania oświadczeń w imieniu Uczestnika, opiekun 
lub koordynator KEM. 

2 Wybrać właściwe, a niepotrzebne usunąć.  
 
 
 
 
 
 



  

  SZCZECIŃSKI PROGRAM EDUKACJI WODNEJ I ŻEGLARSKIEJ 
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II. OŚWIADCZENIE AUTORA3 

 

Ja ………………………………..…………. (imię i nazwisko):  

 

Oświadczam, że jestem autorem/autorką Projektu pt. „[…]”, zgłoszonego do Konkursu 
na grantowego i zajęć edukacyjnych Morskie Oblicze Szczecina, organizowanego przez 

UM Szczecin Wydział Oświaty i Pałac Młodzieży PCE, oraz że nie był on wcześniej 
publikowany, ani nagradzany w innym konkursie.  

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu, akceptuję jego 
postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w [wpisać nazwę Uczestnika Konkursu] w roku 
szkolnym 2021/2022 w .......................................................................................................................... 
i w przypadku, gdy nadesłany Projekt zostanie nagrodzony w Konkursie, będę / nie będę4 
realizował/realizowała zajęcia w oparciu o nagrodzony Projekt .  

Stosownie do art. 7 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), dalej „RODO”, wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pałac Młodzieży Pomorskie 
Centrum Edukacji z siedzibą w Szczecinie, Al. Piastów 7, zgodnie z Regulaminem Konkursu. 

 

.....................………………………………… 

Data i czytelny podpis autora/autorki 

 
3 W przypadku, gdy Projekt został opracowany przez więcej niż jednego/jedną autora/autorkę,  
oświadczenie obligatoryjnie składa każdy/każda z nich. 
4 Niepotrzebne usunąć albo skreślić.  
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