
Załącznik nr 5 
edycja XVI – 2019/2020 

 
Druk zgłoszenia zespołu do fazy projektowej 

„III Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” 

Nazwa zespołu projektowego: 

 
Skład zespołu projektowego: 

I osoba - imię i nazwisko:  
e-mail:  

II osoba - imię i nazwisko:  
e-mail:  

III osoba – imię i nazwisko:  
e-mail:  

Dane szkoły: 

Nazwa szkoły:  

Adres do korespondencji : 
(może być pieczęć szkoły) 
 

 
 
 

tel:  e-mail:  
Opiekun zespołu  
– imię i nazwisko:  
(wyznaczony przez szkołę)  

 

tel:  e-mail:  
Potwierdzenie zgłoszenia 
zespołu projektowego 
przez placówkę: 
(podpis osoby upoważnionej  
i pieczęć szkoły) 

 

Regulaminy i oświadczenia: 
 Zaświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu III Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia i 

akceptuję jego treść - regulamin jest dostępny na stronie internetowej Collegium Mazovia ISW (www.mazovia.edu.pl). 

 Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów III Forum Młodych – 
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia dla celów warsztatowych i konkursowych. 

 Oświadczam, że jestem świadomy/a przysługującego mi prawa wglądu do moich danych osobowych, żądania ich zmiany lub 
poprawienia (zgodnie z  ustawą  z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych - (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000  
z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. �  

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć i nagrań z moim wizerunkiem, wykonywanych podczas III Forum Młodych – 
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, do celów dokumentacyjnych i sprawozdawczych (zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018r., poz. 1191 z późn. zm.). 

 Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, diagnostycznych i ewaluacyjnych, które mogą odbyć się w trakcie i po 
zakończeniu III Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. 

Członek zespołu projektowego  
(data i czytelny podpis) 

Członek zespołu projektowego  
(data i czytelny podpis) 

Członek zespołu projektowego 
 (data i czytelny podpis) 

 
 
 

  

Opiekun zespołu 
(data i czytelny podpis) 

 

http://www.mazovia.edu.pl/

