Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO
szkoły / instytucji do udziału w konkursie
pt. „Z programowaniem za pan brat”

1. Temat / tytuł zrealizowanego projektu

2. Poziom
 Klasy I‐III SP,
 Klasy IV‐V SP,
 Klasy VI‐VII SP,
 Koła zainteresowań.

3. Nazwa (szkoły/placówki/instytucji)

4. Adres (szkoły/placówki/instytucji)
(ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość)

5. Dyrektor (szkoły/placówki/instytucji)
(imię i nazwisko)

6. Numer telefonu kontaktowego

7. Adres e‐mail (szkoły/placówki/instytucji)

8. Adres strony www
(szkoły/placówki/instytucji)
9. Imię i nazwisko opiekuna projektu
(nauczyciel/inna osoba prowadząca
projekt)

10. Telefon i adres e‐mail opiekuna projektu
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Załącznik nr 1

Deklaracja uczestnictwa w konkursie
„Z programowaniem za pan brat”

Niniejszym oświadczam, że szkoła/placówka/instytucja, której jestem dyrektorem, deklaruje
uczestnictwo w konkursie pt. „Z programowaniem za pan brat” w kategorii projekt edukacyjny
dla szkół podstawowych.

……………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Miejscowość i data

Podpis dyrektora i pieczęć szkoły/placówki/instytucji

2z6

Załącznik nr 1

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych dla celów udziału w konkursie
„Z programowaniem za pan brat”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, miejsce pracy
i stanowisko) w oparciu o art. 23, ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze. zm.), podanych w związku z uczestnictwem
w konkursie organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) z siedzibą przy Alejach
Ujazdowskich 28, 00–478 Warszawa.
Administratorem danych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie , z siedzibą w Warszawie, przy
Al. Ujazdowskich 28. Dane osobowe zbierane są przez ORE wyłącznie w celu ich przetwarzania dla
realizacji konkursu “Z programem za pan brat” . Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych
w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą,
przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane
przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie.
Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych
i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana
w każdym czasie, co skutkować będzie rezygnacją z udziału w Konkursie.

Nauczyciel/nauczyciele
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, data i podpis)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
(pieczęć szkoły/placówki/instytucji)
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Załącznik nr 1

Oświadczenie o zobowiązaniu do przeniesienia praw autorskich

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko opiekuna projektu)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(adres szkoły/placówki/instytucji)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(telefon, adres e‐mail szkoły/placówki/instytucji)

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że przygotowałem (am) projekt edukacyjny pt.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
na konkurs „Z programowaniem za pan brat”. Posiadam majątkowe jak i niemajątkowe prawa
autorskie do tego projektu zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz.631 ze.zm.) – zarówno do tekstu, jak i materiału ilustracyjnego
(fotografii, rysunków, wykresów) oraz innych wytworów (skryptów, programów, gier).
Oświadczam, iż w razie zostania laureatem Konkursu przeniosę nieodpłatnie na Ośrodek Rozwoju
Edukacji w Warszawie majątkowe prawa autorskie w zakresie utrwalania i zwielokrotniania
materiałów projektowych i poprojektowych dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; wprowadzania zapisów do pamięci komputerów
i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania ich
użytkownikom takich sieci; publiczne udostępnianie projektu nieodpłatne, w tym w trakcie
prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym, w tym także w sieciach komputerowych.
Oświadczam, że:
1. Projekt jest całkowicie oryginalny i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które
mogłyby spowodować odpowiedzialność wydawcy;
2. Projekt nigdy wcześniej nie był w całości publikowany;
3. Prawa autorskie do tego projektu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym
oświadczeniem;
4. ORE ma prawo do dokonania w przekazanym tekście i materiałach poprojektowych
koniecznych zmian wynikających z opracowania redakcyjnego.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, data, podpis autora)
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Załącznik nr 1

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w konkursie:
Oświadczam, iż zgodnie z zapisem Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
……………………………………………………………………………………………………………………………………… ,
(imię i nazwisko dziecka)
ucznia ……………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa szkoły/placówki)
do celów związanych z jego udziałem w konkursie „Z programowaniem za pan brat” organizowanym
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w zakresie imienia, nazwiska i miejsca nauki.

Oświadczam, że zapoznałem (am) się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia.
……………………………………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji
www.ore.edu.pl oraz platformie epodreczniki.pl imienia i nazwiska oraz wizerunku mojego dziecka
w związku z udziałem w projekcie edukacyjnym poświęconym nauce programowania.
……………………………………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Jednocześnie potwierdzam, iż zostałem (am) poinformowany(a), iż:
●
●
●
●
●

podanie danych jest dobrowolne;
osobom podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych;
administratorem danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji,
Al. Ujazdowskie 28, 00–487 Warszawa;
administrator danych zapewnia ochronę danych osobowych;
dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania
na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych w oparciu o wyrażone zgody.
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Załącznik nr 1

Upoważnienie do odbioru nagrody
Jako dyrektor ……………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa szkoły/placówki)
upoważniam Pana/Panią…………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko nauczyciela / innej upoważnionej osoby)
legitymującego/ej się dowodem osobistym o numerze ……………………………………………………………..
do odbioru w moim imieniu nagrody za projekt pod nazwą:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(tytuł projektu)
zdobytej w konkursie „Z programowaniem za pan brat” zorganizowanym przez Ośrodek Rozwoju
Edukacji w Warszawie.

……………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Miejscowość i data
szkoły/placówki/instytucji

Podpis dyrektora i pieczęć
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