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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

 
 

Nazwa szkoły:……………………………………………………………………………………..  

 

Adres szkoły: 

Ulica:………………………………………………  

Miejscowość:……………………………… Kod pocztowy: …………………………… 

Telefon:……………………………………..Adres email: ……………………………… 

Adres strony www szkoły: ………………………………………………………………. 

 

 

Imię i nazwisko ucznia: …………………………………………………………………………… 

Klasa ……………. Profil …………………………………………………………………... 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela, będącego opiekunem dydaktycznym ucznia:  

 

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

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Programu Stypendialnego pn. „Lider wiedzy 

i ochrony środowiska”. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wzięcia udziału  

w Programie Stypendialnym pn.: „Lider wiedzy i ochrony środowiska” organizowanym przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz 

Kuratorium Oświaty w Lublinie. 

 
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku na stronie internetowej oraz 

facebookowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Lublinie oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie w związku 

z Programem Stypendialnym pn. „Lider wiedzy i ochrony środowiska”, zgodnie z ustawą 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (tekst jednolity: Dz.U. 2018 

poz. 1191). 

 

 

……………………………………………… 
(data i podpis Dyrektora szkoły) 
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OŚWIADCZENIA  

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Programu Stypendialnego pn. „Lider wiedzy 

i ochrony środowiska”. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mój/mojego dziecka* w Programie Stypendialnym 

pn.: „Lider wiedzy i ochrony środowiska”, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty  

w Lublinie. Zobowiązuję się do realizacji zadań zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu 

Programu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka* danych osobowych w celu wzięcia 

udziału w Programie stypendialnym pn.: „Lider wiedzy i ochrony środowiska”, 

organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka* 

na stronie internetowej oraz facebookowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie  

w związku z Programem Stypendialnym pn. „Lider wiedzy i ochrony środowiska”, zgodnie  

z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (tekst jednolity: 

Dz.U. 2018 poz. 1191). 

 

 

 

……………………………………………… 

(data i podpis ucznia lub opiekuna prawnego**) 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

**podpis składa uczeń wyłącznie w przypadku, gdy jest osobą pełnoletnią, w innych przypadkach 

podpis składa opiekun prawny ucznia 
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OŚWIADCZENIA 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Programu Stypendialnego pn. „Lider wiedzy 

i ochrony środowiska”. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w Programie Stypendialnym pn.: „Lider wiedzy  

i ochrony środowiska”, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Zobowiązuję się do 

realizacji zadań zgodnie załącznikiem nr 2 do Regulaminu Programu. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wzięcia udziału  

w Programie Stypendialnym pn.: „Lider wiedzy i ochrony środowiska” organizowanym przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz 

Kuratorium Oświaty w Lublinie. 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku na stronie internetowej oraz 

facebookowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Lublinie oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie w związku 

z Programem Stypendialnym pn. „Lider wiedzy i ochrony środowiska”, zgodnie z ustawą 

z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (tekst jednolity: Dz.U. 2018 

poz. 1191). 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

(data i podpis nauczyciela) 


