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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU „PLAKAT KONTA DLA MŁODYCH BS NET<30” 

Dane uczestnika (nazwa klasy i szkoły):  

Telefon kontaktowy:  

e-mail: 

Prosimy o podanie Nazwy i Nr konta Rady Rodziców, na którą Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim 
przekaże nagrodę w wysokości 1 000 zł w przypadku wygranej ww. konkursie: 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Oświadczam/y, że przekażemy ww. nagrodę klasie …………….. w przypadku jej wygranej w Konkursie „Plakat konta dla młodych BS Net<30”  
 
 
 

……………………………………………………..…..………………………………………………….. 
Podpis Rady Rodziców 

 

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki Regulaminu Konkursu „Plakat konta dla młodych BS Net<30” 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
Podpis reprezentanta Samorządu klasowego działającego w imieniu klasy (Uczestnika) 

 

Wyrażam zgodę na udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i bezterminowej licencji na wykorzystanie z poszanowaniem 
autorskich praw osobistych autorów zgłoszonej pracy w zakresie wskazanym w Regulaminie Konkursu „Plakat konta dla młodych BS Net<30”, 
a w przypadku nagrodzenia zgłoszonej pracy oświadczam, iż przekazuję autorskie prawa majątkowe nagrodzonej na rzecz Organizatora bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.; Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 
631 z późn. zm.) w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie 
internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania  
i wprowadzania do obrotu.  

 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

Podpis reprezentanta Samorządu klasowego działającego w imieniu klasy (Uczestnika) 
 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem konkursu przez 
Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. ). 
Równocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia - szerzej o ochronie 
danych osobowych w Obowiązku Informacyjnym, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Plakat konta dla młodych BS 
Net<30”.  

 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

Podpis reprezentanta Samorządu klasowego działającego w imieniu klasy (Uczestnika) 
 

Oświadczam, że złożone przeze mnie prace nie naruszają praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).  
  

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
Podpis reprezentanta Samorządu klasowego działającego w imieniu klasy (Uczestnika) 

 

Wyrażam zgodę na udział w Konkursie „Plakat konta dla młodych BS Net<30”.  

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
Podpis reprezentanta Samorządu klasowego działającego w imieniu klasy (Uczestnika) 

 

 
Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować: 
 pod adres mailowy: marketing@bsaleksandrow.pl lub nr tel. 42 712-21-12 w. 16  /  603-306-227. 

mailto:marketing@bsaleksandrow.pl

