Załącznik nr 2 do
REGULAMIN KONKURSU
„Tajemnice rodzinnej szafy”

.......................................................................
(miejscowość, data)

[ pieczęć szkoły ]

Zgłoszenie udziału w konkursie

„Tajemnice rodzinnej szafy”
najcenniejsza rodzinna pamiątka
……………………………………………………………………………………………. ……………….
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

KLASA

……………………………………………………………………………………………………….…….…
SZKOŁA (PEŁNA NAZWA)
……………………………………………………………………………………………………….…….…
ADRES SZKOŁY
……………………………………………………………………………………………………….…….…
KONTAKT ZE SZKOŁĄ: TEL., E-MAIL
……………………………………………………………………………………………………….…….…
ADRES STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY
……………………………………………………………………………………………………….…….…
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - KOORDYNATORA KONKURSU
TEL. KONTAKTOWY, E-MAIL
………………………………………
PIECZĘĆ I PODPIS DYREKTORA
ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja, niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „Tajemnice rodzinnej szafy”
zapoznałam (em) się z regulaminem konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów konkursu
danych osobowych dziecka i moich zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Ponadto wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska dziecka
w mediach oraz na stronach internetowych organizatorów konkursu w przypadku wytypowania go jako laureata.
Wyrażam zgodę na publikację pracy przez organizatora konkursu.
Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

……………….… ………………………………………………..
data i miejscowość

czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Załącznik nr 1 do
REGULAMIN KONKURSU
„Tajemnice rodzinnej szafy”

1. Określenie zabytku
(rodzaj, typ)

KARTA EWIDENCYJNA
PAMIĄTKI RODZINNEJ
2. Data i miejsce
wykonania przedmiotu

3. Pochodzenie
_______________________
(kraj)

_______________________
(miejscowość)
____________________________
(gmina)
___________________________
(województwo)

6. Nazwa gwarowa

4. Materiał, technika
wykonania

5. Właściciel

7. Wymiary

9. Stan zachowania, konserwacje

8. Waga

10. Fotografia / rysunki

11. Przeznaczenie pierwotne

12. Miejsce przechowywania

13. Historia obiektu

14. Dodatkowe dane
Pytania pomocnicze do pkt. 13 i 14

15. Data opracowania karty

Dlaczego wybrałeś/wybrałaś ten obiekt muzealny?
Czy związana jest z nim jakaś osoba?
Czy obiekt jest częścią jakiejś większej historii?
Co ten obiekt mówi o swojej epoce?
Co ten obiekt mówi o ludziach, którzy byli z nim
związani?

Imię i nazwisko opracowującego

Załączniki:
1. …………………………

