Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Bioetycznego

Wypełniony formularz należy własnoręcznie czytelnie podpisać oraz podbić pieczęcią szkoły. Następnie formularz należy w formie
skan (PDF) przesłać na adres e-mail: konkurs.bioetyczny@upjp2.edu.pl, natomiast oryginał formularza drogą poczty tradycyjnej
przesłać na adres: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ul. Bernardyńska 3/55a, 31-069 Kraków - koniecznie z
dopiskiem KONKURS BIOETYCZNY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA SZKOŁY
w Konkursie Bioetycznym dla uczniów szkół ponadpodstawoych
1. Zgłaszam udział szkoły:
Nazwa szkoły:
/Nazwa szkoły ponadpodstawowej/

/Nazwa szkoły ponadpodstawowej cd./

Adres szkoły:
/Miejscowość/

/Kod pocztowy/

/Ulica/

/Poczta/

/Nr/

Nr telefonu:
Adres e-mail:

@

/Podpis Dyrektora Szkoły/

/Pieczęć Szkoły/

2. Opiekunem naukowym odpowiedzialnym za przeprowadzenie etapu I (szkolnego) Konkursu
Bioetycznego jest Pani/Pan:
Imię:
Nazwisko:
Pełniona funkcja:
Adres e-mail do
kontaktu w sprawach
konkursu:

Nr telefonu do kontaktu
w sprawach konkursu:

@

/Nr telefonu (wraz z numerem kierunkowym dla telefonów
stacjonarnych)/
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/Godziny kontaktowe/
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3. Oświadczenia i zgody opiekuna naukowego zgłaszającego uczestników
- OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM KB-

● Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałam/łem się, zrozumiałam/łem i w pełni akceptuję wszystkie

warunki przewidziane w Regulaminie KB oraz klauzulą informacyjną. Regulamin wraz z klauzulą informacyjną
dostępny jest na stronie internetowej: www.konkursbioetyczny.pl

/Data i podpis opiekuna naukowego/

- ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU -

● Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego
jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie, ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków, na potrzeby
konkursu bioetycznego.

● Niniejsza zgoda zostaje udzielona nieodpłatnie, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
● Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na
stronach
Uniwersytetu
Papieskiego
promocyjnych i informacyjnych.

Jana

Pawła

II)

oraz

zamieszczenie

w

materiałach

/Data i podpis opiekuna naukowego/
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