
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Bioetycznego

 Formularz przekazuje do Organizatora KB Opiekun naukowy Uczestnika KB. Wypełniony formularz należy własnoręcznie 

czytelnie podpisać oraz podbić pieczęcią szkoły. Następnie formularz  w postaci skanu przesłać na adres e-mail: 

konkurs.bioetyczny@upjp2.edu.pl, natomiast oryginał należy przesłać na adres; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II                             

ul. Bernardyńska 3/55a, 31-069 Kraków - koniecznie z dopiskiem KONKURS BIOETYCZNY

Przekazuję oświadczenia uczestnika/ rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika Konkursu Bioetycznego o

zapoznaniu się z Regulaminem KB

/Miejscowość/ /Kod pocztowy/

Nazwisko:

/Poczta/

2. Opiekun naukowy

Imię:

/Ulica  lub osiedle/ /Nr domu/

Adres zamieszkania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA 

Konkursu Bioetycznego

1. Dane osoby zgłaszanej przez Opiekuna naukowego do uczestnictwa w konkursie

Imię:

Nazwisko:

/Nr mieszkania/

Szkoła:

Data urodzenia:

Klasa:

/Pieczęć szkoły/

/Data i czytelny podpis opiekuna naukowego/
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●

●

●

●

● Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na

stronach Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II) oraz zamieszczenie w materiałach

promocyjnych i informacyjnych.

/Data i  czytelny podpis uczestnika KB/

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.

/Data i czytelny podpis uczetsnika KB/

 - OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM KB -

3. Oświadczenia i zgody  P E Ł N O L E T N I E G O  uczestnika KB

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

wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie KB . Regulamin dostępny jest na stronie internetowej:

www.konkursbioetyczny.pl

 - ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ NA UDOSTĘPNIENIE ADRESU MAILOWEGO CELEM  

PRZESŁANIA LINKU Z TESTEM I i II ETAPU KB  -

Wyrażam zgodę aby na adres mailowy: ..........................…..........został wysłany link z testem do I i II etapu KB. 
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● Ja

●

●

●

●

4. Oświadczenia i zgody  R O D Z I C A  lub  O P I E K U N A   P R A W N E G O  uczetsnika KB

/Imię i nazwisko/

i w pełni akceptuję wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie KB oraz wyrażam zgodę na uczestnictwo

mojego dziecka w konkursie. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.konkursbioetyczny.pl. 

oświadczam, że zapoznałam/em się,

zrozumiałam/łem

 - OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM KB -

/Data i  czytelny podpis rodzica lub opiekuna 

prawnego/

/Data i  czytelny ppodpis rodzica lub opiekuna 

prawnego/

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na

stronach Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II) oraz zamieszczenie w materiałach

promocyjnych i informacyjnych.

 - ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ NA UDOSTĘPNIENIE ADRESU MAILOWEGO CELEM  

PRZESŁANIA LINKU Z TESTEM I i II ETAPU KB   -

Niniejsza zgoda zostaje udzielona nieodpłatnie, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

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. 

Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  używanie,  wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka

/Imię i nazwisko dziecka/

,  utrwalonego  jakąkolwiek  techniką  na wszelkich

Wyrażam zgodę aby na adres mailowy: .............................….......został wysłany link z testem do I i II etapu KB. 
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