FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
MARATON MATEMATYCZNY W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA GIMNAZJALISTÓW 2018
NAZWA SZKOŁY …………………………………………………………...
ADRES …………………………………………………………………………
Tel/fax. ………………………………………………………………………….
Do udziału w Maratonie Matematycznym 2018 zgłaszamy zespół w składzie:
1……………………………………………………… klasa………………………
2……………………………………………………….klasa………………………
3……………………………………………………….klasa………………………
pod opieką (proszę podąć imię i nazwisko nauczyciela, nauczany przedmiot oraz adres mailowy
i numer telefonu)
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
adres mailowy …………………………………………………………………….
telefon ……………………………………............……………………………….
Maraton matematyczny odbędzie się 15.03.2018r. w godz. 9.00 – 13.00
w VI LO im. J. Słowackiego w Kielcach, ul. Gagarina 5.
Każda szkoła może zgłosić 1 – 3 drużyn, dla każdego zespołu proszę wypełnić oddzielny
formularz. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie
prawo zamknięcia list zgłoszeniowych przed 9 lutego w przypadku wyczerpania limitu miejsc.
Każdy zespół rozwiązuje ten sam zestaw zadań matematycznych sformułowanych w języku
angielskim.
Każdy uczestnik Maratonu Matematycznego podczas rejestracji udziału w dniu
konkursu przedkłada za pośrednictwem nauczyciela podpisaną przez rodziców (prawnych
opiekunów) zgodę na udział w konkursie, publikowanie i przetwarzanie danych osobowych.
Stosowny druk jest dołączony do niniejszego formularza.
Zgłoszenia można wysyłać do 09.02.2018r.
 faxem: 41-36-76-974
 mailem: romane@vp.pl
 listownie lub osobiście w sekretariacie szkoły
VI LO im. J. Słowackiego w Kielcach, ul. Gagarina 5, 25-031 Kielce

Zgoda na udział w konkursie, publikowanie i przetwarzanie danych osobowych*
W myśl art. 23 u. 1 p. 1 i 3 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

w konkursie Maraton Matematyczny dla Gimnazjalistów w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J.
Słowackiego w Kielcach w dniu 15 marca 2018r. Ponadto wyrażam zgodę na publikowanie i
przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, klasa, szkoła, wynik konkursu) oraz wizerunku
mojego dziecka w związku z organizacją konkursu (lista zgłoszonych, lista laureatów na stronie
internetowej organizatora konkursu).

………….………………………….
podpis rodziców / prawnych opiekunów

*Niniejszą zgodę dla członka każdej drużyny przedkłada w imieniu ucznia nauczyciel – opiekun w dniu
konkursu podczas rejestracji drużyn. Jeśli w czasie między zgłoszeniem drużyny a dniem konkursowym
nastąpiła zmiana składu, należy przedłożyć zgody według aktualnego składu drużyny.

