ZGŁOSZENIE do udziału w konkursie fundacji JugendpreisStiftung organizowanym w roku 2020
Prace zgłaszane do konkursu muszą być sporządzone dwujęzycznie.
Praca pojedyncza lub
liczba uczestników
Wiek wszystkich uczestników w momencie
składania pracy
Imiona i nazwiska wszystkich uczestników
(prosimy zapisać je dodatkowo na nośniku
elektronicznym)
Ulica
Kod pocztowy
Miejscowość
Nr telefonu
E-mail
Tytuł
pracy konkursowej
Rodzaj
pracy konkursowej

np. zdjęcia, film, praca pisemna, praca plastyczna, słuchowisko, plakat,
powieść graficzna itp.

Lista wszystkich złożonych części pracy
Praca została przygotowana na konkurs w
roku 2020
Praca została przygotowana przed
konkursem, ale nie była jeszcze
publikowana
Nazwisko właściwej osoby do kontaktów

Tak............... Nie...............
Tak............... Nie................

Szkoła / miejsce pobierania nauki
Ulica
Kod pocztowy, miejscowość
E-mail
Potwierdzenie znajomości warunków konkursu i
oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczam, że akceptuję warunki udziału i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach publikacji i
dokumentacji na stronie internetowej fundacji Jugendpreisstiftung.

Data, podpis
Wypełnioną odręcznie lub elektronicznie kartę zgłoszenia przesłać wraz z pracą konkursową na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Edukacji i Nauki
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
e-mail: edukacja@umww.pl
z dopiskiem „Nagroda Młodzieżowa"
Termin nadsyłania prac mija 10 lutego 2020r. (decyduje data stempla pocztowego)

Prosimy o informację: Skąd i w jaki sposób dowiedzieli się Państwo o konkursie w roku 2020?

.............................................................................
Warunki udziału:

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby w wieku od 12 do 21
lat, które mieszkają na stałe na terenie województwa
wielkopolskiego.

Prace konkursowe muszą być przygotowane w wersji
dwujęzycznej.

Szkoły mogą nadsyłać wyłącznie prace grupowe.

Do udziału w konkursie zaprasza się przede wszystkim klasy
szkolne. Studenci, uczestnicy działający w klubach,
związkach i stowarzyszeniach mogą nadsyłać także prace
indywidualne. Preferuje się jednak prace zespołowe.

Uczestnicy zobowiązani są przygotować opis pracy
(streszczenie) w języku niemieckim.

Nadesłana praca nie może być wcześniej opublikowana.

Przyznając nagrodę Fundacja Nagrody Młodzieżowej
uzyskuje prawo do pierwszej publikacji oraz prawo do
trwałego udokumentowania nagrodzonych prac na swojej
stronie internetowej.

Prace konkursowe ocenia komisja konkursowa, w której
zasiadają przedstawiciele wszystkich regionów partnerskich.

Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagród jest
ostateczna. Wyłącza się odwołanie od decyzji na drodze
prawnej.

Warunkiem przyznania nagrody pieniężnej jest udział
młodzieży w kilkudniowym pobycie w Hesji.

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych
informujemy, że:

Administratorem
danych
osobowych
jest
Marszałek
Województwa
z
siedzibą
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości
34, 61-714 Poznań.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:

przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia
Konkursu Nagrody Młodzieżowej 2019pn. „Młodzież
odkrywa swój region”

archiwalnych,

promocji
Województwa
Wielkopolskiego
z wykorzystaniem wizerunku.

Państwa dane osobowe przetwarzamy:

na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody,

w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze danych, w tym
archiwizację.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony
danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr,
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w
Poznaniu, al. Niepodległości 34 61-714 Poznań, e-mail:
inspektor.ochrony@umww.pl ;

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10
lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną;















Udział w konkursie jest dobrowolny, natomiast niepodanie
danych skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla
których są gromadzone;
Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych;
Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych;
Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych
osobowych, w przypadku gdy dane te są przetwarzane w
sposób zautomatyzowany;
Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych
osobowych,
ich
sprostowania
lub
ograniczenia
przetwarzania;
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego
tj.
Prezesa
Urzędu
Ochrony
Danych
Osobowych;
W przypadku uzyskania tytułu laureata Państwa dane
osobowe w zakresie: imię, nazwisko, wizerunek, mogą być
podane do publicznej wiadomości.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wskazanych (danych
dziecka /moich danych) osobowych przez administratora,
którym jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań w celu promocji
Województwa Wielkopolskiego.

