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Załącznik nr 2 do Regulaminu 
	Konkursu Stypendialnego „Dolina Kreatywna, czyli czego szuka młoda sztuka”

Formularz zgłoszeniowy w konkursie 
„Dolina Kreatywna, czyli czego szuka młoda sztuka?” 
z dziedziny literatura

	Imię i nazwisko …………………………………	wiek: ………………………………
	adres zameldowania ………………………………………………województwo:............

adres korespondencyjny …………………………………………województwo:..............
data urodzenia ………………………… numer NIP-u:…………………………………...
numer PESEL .......................................................
numer konta:…………………………………………………………………………………
	telefon domowy: ………………………………telefon komórkowy:...............................

e-mail ………………………………………………………………………………………..
	aktualna szkoła/uczelnia/miejsce pracy......................................................................
	tytuł zgłoszonej pracy ……………………………………………………………………………..………………….
	rozmiary pracy ...............................................................................
	krótki opis pracy:………………………………………………………………………….....
	………………………………………………………………………………………………....
	…………………………………………………………………………………………………
	......................................................................................................................................
	krótki opis wcześniejszych prac z dziedziny sztuki: 

……………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
	parę słów o sobie (zainteresowania, plany, osiągnięcia, ciekawostki itp): 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................
	skąd dowiedziałeś się o konkursie Dolina Kreatywna? 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................






	OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

imię, nazwisko, telefon do rodzica lub opiekuna prawnego: 
………………………………………………………………………………………………………
¹Jako uprawniony opiekun ………………………………… oświadczam, że wyrażam zgodę na: 
				(imię, nazwisko dziecka)
	udział dziecka w konkursie  „Dolina kreatywna, czyli czego szuka młoda sztuka”,
	na prezentację pracy dziecka w programach TVP,
	udział dziecka w audycji telewizyjnej, 

na przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z  Ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celu promocji konkursu stypendialnego TVP oraz produkcji, emisji i promocji audycji telewizyjnej związanej z  konkursem stypendialnym TVP. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu do danych osobowych dziecka oraz ich poprawienia w Biurze Marketingu i Promocji, w Wydziale ds. Marketingu Nowych Projektów, ul. J.P. Woronicza 17, Warszawa.

Numer NIP-u (rodzica lub opiekuna prawnego)…………………………………………………….
Numer konta (rodzica lub opiekuna prawnego)…………………………………………………….
Adres zameldowania (jeśli jest inny niż u uczestnika konkursu)...............................................
...................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………
Podpis rodzica bądź opiekuna prawnego małoletniego uczestnika konkursu

¹ Dotyczy osób małoletnich, zgłaszających swój udział w konkursie 


Wyrażam/nie wyrażam * zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na adres: …………………………….............................................................................................
informacji o konkursach organizowanych w obecnej i przyszłych edycjach projektu stypendialnego Telewizji Polskiej S.A. „Dolina Kreatywna, czyli czego szuka młoda sztuka” 

   						……………………………………………………
							Podpis uczestnika konkursu 


…………………………………………………………………………………
Podpis rodzica bądź opiekuna prawnego małoletniego uczestnika konkursu
*     niepotrzebne skreślić



