
 

 

 

ZGŁOSZENIE do udziału w konkursie fundacji JugendpreisStiftung organizowanym w roku 2023 
Prace zgłaszane do konkursu muszą być sporządzone dwujęzycznie. 
 

Praca grupowa lub  
liczba uczestników  
Wiek wszystkich uczestników w momencie 
składania pracy  
Imiona i nazwiska wszystkich uczestników 
(W razie potrzeby na oddzielnej kartce)  
Nazwisko właściwej osoby do kontaktów  
Ulica  
Kod pocztowy  
Miejscowość  
Nr telefonu  
E-mail  
Tytuł  
pracy konkursowej 
 

 

Rodzaj  
pracy konkursowej Możliwe są prace pisemne, grafiki, opowiadania, obrazy, zdjęcia, video, 

słuchowiska inne formy prezentacji   
Lista wszystkich złożonych części pracy 
  

 
Praca została przygotowana na konkurs w 
roku 2023 Tak..............     Nie................ 
Praca została przygotowana przed 
konkursem, ale nie była jeszcze 
publikowana 

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 
Prosimy o staranne wypełnienie wszystkich pól formularza i dołączenie swojej pracy do formularza. W miarę możliwości prosimy o 
przesłanie mailem takiego samego formularza do właściwego odbiorcy. Dziękujemy! 
Wysyłka w 
Emilia-Romagna do odbiorcy 
■  Per le scuole:  abizzarrii@regione.emilia-romagna.it ■  Per l’università:  maurizio.canavari@unibo.it 
Wysyłka w Hesji  do 
■ sekretariat@jugendpreisstiftung.de 
Wysyłka w Wielkopolsce do  
■  edukacja@umww.pl 
Wysyłka w Akwitanii do 
■   lioba.sachot033@orange.fr 
 
 

Prosimy o informację:  Skąd i w jaki sposób dowiedzieli się Państwo o konkursie w roku 2023? 
 
 
 
Warunki udziału  
§ W konkursie mogą uczestniczyć osoby w wieku od 12 

do 21 lat, które mają stały adres zamieszkania w Hesji, 
lub w regionach partnerskich Emilia-Romagna, 
Akwitania i Wielkopolska. 

§ Złożona praca nie może być opublikowana. 
§ Prace konkursowe są oceniane przez  jury, do 

którego należą przedstawiciele wszystkich czterech 
regionów. 

§ Decyzja jury w sprawie przyznania nagród jest 
ostateczna.    

§ Ważne! Nagroda pieniężna zostanie wypłacona 
tylko pod warunkiem udziału w spotkaniu młodzieży.   

§  Udział w spotkaniu ograniczony zostanie do 
niewielkich grup. 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych 
osobowych 
§ Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego 

nazwiska, wieku i miejsca zamieszkania w odniesieniu 
do pracy konkursowej, w związku ze zdjęciami, 
filmami poświęconymi działalności fundacji 
Jugendpreisstiftung.   

§ Inne dane formularza zgłoszenia nie mogą być 
przekazywane osobom trzecim. 

§ Zgodę można w każdej chwili wycofać. 
 
JugendpreisStiftung - Konkurs w Regionach Europy 
Adres służbowy: Poststr. 40,  
34385 Bad Karlshafen,  
jugendpreisstiftung@t-online.de 



 

 

Wraz z przyznaniem nagród fundacja Jugendpreis-
Stiftung otrzymuje prawa do pierwszej publikacji i prawo 
do długotrwałego dokumentowania wyróżnionej pracy 
na stronie internetowej Jugendpreisstiftung.   
 


