FORMULARZ ZGLOSZENIOWY KONKURSU "ODKRYJ W SOBIE MILIONERA"
KONKURS ORGNIZOWANY JEST PRZEZ STOWARZYSZENIE WIOSNA
Formularz zgłoszeniowy będzie ważny tylko wtedy, gdy wypełnisz wszystkie pola oraz podasz prawidłowe i prawdziwe informacje.
PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI.

1 Kategoria wiekowa uczestnikow:
(1) do 11 lat

2 Wybrane przez Ciebie pojęcie to:

* podkresl wybrane

(2) 12–15 lat

,

budzet domowy, inwestowanie, kredyt, oszczedzanie zarabianie
3 Podaj tytul Twojej pracy pisemnej lub plastycznej:

4 Imię i nazwisko Uczestnika:
(drukowanymi literami)

Imię
Drugie imię*
Nazwisko

5 Wiek Uczestnika:
wiek:

RRRR

lat

Data urodzenia:

6 Płeć Uczestnika:
żeńska

MM

/

DD

/

7 Imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna Uczestnika:
(drukowanymi literam)

męska

Imię
Drugie imię*
Nazwisko

8 Adres zamieszkania:

kod pocztowy, miejscowość
kraj
ulica, nr domu

9 Numer telefonu:
nr kierunkowy

10 Adres e-mail (jeśli jest dostępny):
nr telefonu:

Tel.:

11 Akceptacja Regulaminu Konkursu ODKRYJ W SOBIE MILIONERA i warunków uczestnictwa:
Ja, uczestnik Konkursu, oraz ja, rodzic (ja, opiekun prawny), potwierdzamy, że rozumiemy i akceptujemy Regulamin Konkursu ODKRYJ W SOBIE MILIONERA.
Ja, niżej podpisany/-a, potwierdzam zgodność zgłoszonej pracy ze wszystkimi postanowieniami Regulaminu Konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach określonych w Regulaminie Konkursu w zakresie objęty formularzem
zgloszeniowym.

Podpis Uczestnika:

Podpis rodzica lub prawnego opiekuna Uczestnika:*
RRRR

Data:

MM

/

DD

/

*Oswiadczenie rodzica/opiekuna prawnego: Oswiadczam, ze wyrazam zgode na udzial ww. dziecka w konkursie i wyrazam zgode na akceptacje przez nie Regulaminu/oswiadczam, ze w imieniu dziecka skladam oswiadczenie o przystopieniu do

Konkursu i akceptacji Regulaminu. Oswiadczam, ze jako rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysluguje mi prawo do samodzielnego skladania powyzszych oswiadczen.

Jak zgłosić pracę na Konkurs? Okres przyjmowania prac: 10 kwietnia 2013 r. – 30 czerwca 2013 r.
• do pracy konkursowej należy dołączyć wypełniony Formularz zgłoszeniowy.

Prace konkursowe należy dostarczać:
• pocztą na adres: Stowarzyszenie WIOSNA, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
Dopisek: Konkurs ODKRYJ W SOBIE MILIONERA

Pytania dotyczące Konkursu należy zgłaszać do Biura Konkursu plastycznego „Samochód marzeń 2013”
• telefonicznie: +48 12 421 28 54
• mailowo: kontakt@akademiamilionerow.pl

WYPEŁNIA BIURO KONKURSU
Numer pracy
Kategoria wiekowa
(1)

(2)

(wypełnia Biuro Konkursu)
Nr pracy (zgodnie z każdą z kategorii)

Podpis osoby przyjmującej pracę

Data akceptacji
RRRR

( 2013 /

MM

/

DD

)

Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA w ramach projektu I CAN DO IT! Poradze sobie w zyciu. Adres strony internetowej projektu: www.akademiamilionerow.pl.

