Konkurs „Nie ma, że się nie da”
Formularz Zgłoszeniowy
Uwaga! Niniejszy dokument zawiera treść Formularza Zgłoszeniowego. Aby Zgłosić
udział w Konkursie należy wypełnić i wysłać Formularz w wersji elektronicznej, do
którego dostęp uzyskać można za pośrednictwem Platformy wymiany doświadczeń.
Zgłoszenia wysłane drogą inną niż za pośrednictwem Formularza elektronicznego nie
będą przyjmowane.

Dane Uczestnika
Imię i nazwisko Uczestnika
Adres e-mail Uczestnika (należy podać
ten sam adres, który zarejestrowano na
Platformie)
Telefon Uczestnika

Pełna nazwa i numer Szkoły
Adres Szkoły
Województwo
Kategoria konkursowa

Należy podać nazwę województwa, w którym znajduje się szkoła
Należy wybrać jedną z możliwości: Szkoła podstawowa, Gimnazjum,
Szkoła ponadgimnazjalna

Reprezentowana Klasa
Numer zgłoszenia (uzupełnia
Organizator)

Praca Konkursowa
Tytuł przedsięwzięcia
1. Na czym w największym skrócie
polega Wasz pomysł

Limit znaków: 700

2. Dlaczego jest to potrzebne?
Na jaką potrzebę społeczności uczniowskiej
odpowiada Wasze przedsięwzięcie? Kto
konkretnie na nim skorzysta?

Limit znaków: 1000

3. W jaki sposób zamierzacie
zrealizować swoje
przedsięwzięcie?
Zastanówcie się najpierw, czego potrzebujecie. Co
możecie kupić, zrobić, a co zdobyć w inny sposób?
Jaki to sposób? Jak podzielicie się rolami?

Limit znaków: 2000

4. Jak zamierzacie zadbać o
trwałość skutków realizacji
przedsięwzięcia?
Co można zrobić, aby korzyści z realizacji
Waszego przedsięwzięcia służyły nie tylko Wam,
ale także w przyszłości Waszym młodszym
kolegom i koleżankom?

Limit znaków: 1500

5. Gdybyście dostali dofinansowanie
3000 zł - jak je wykorzystacie do
jeszcze lepszej realizacji
przedsięwzięcia?
Limit znaków: 1500

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu “Nie ma, że się nie da” i akceptuję jego
postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail,
numer telefonu, zawód, miejsce pracy oraz adres miejsca pracy przez 4CF sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie i przekazywanie ich do przetwarzania współpracującym podmiotom. Przetwarzanie danych
osobowych realizowane będzie wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym oceny Prac konkursowych i
wydania nagród. Osobom, których dotyczy, przysługuje prawo wglądu w przetwarzane dane oraz ich
zmieniania.
Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia, nazwiska, nazwy i siedziby
reprezentowanej Szkoły oraz Klasy w przypadku nagrodzenia Pracy konkursowej zawartej w zgłoszeniu.

