Miejscowość i data

Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
Formularz rejestracyjny
Nazwa szkoły:…………………………………………………………………………………………………...
Zespół szkół:…………………………………………………………………………………………………….
Adres szkoły:.…..………………………………………………………………………………………………..
……………………………….…………………………………………………………………………………..
Powiat:...…………………………………………………………………………………………………………
Województwo:...…………………………………………………………………………………………………
E-mail szkoły:..………………………………………………………………………………………………….
Nazwisko dyrektora:..…………………………………………………………………………………………...
Imię i nazwisko przedstawiciela szkoły:...………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy:…………………...………………………………………………………………………...
E-mail kontaktowy:…………………...…………………………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów zamieszczonym na stronie
http://oig.edu.pl/, aprobuję go i zobowiązuję się przestrzegać. Zostałem poinformowany, iż organizator zastrzega sobie prawo
zmiany regulaminu. Aktualna treść regulaminu, dostępna będzie również na stronie http://oig.edu.pl/ wraz z kolejnymi edycjami
Olimpiady.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego
systemu pracy z uczniem zdolnym” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, w którym jednym z zadań jest Olimpiada
Informatyczna Gimnazjalistów. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Talent. Podanie danych jest dobrowolne z prawem
wglądu do nich i ich poprawienia.

……….…............................................
Podpis przedstawiciela szkoły
Dyrekcja wyraża zgodę na rejestrację i udział szkoły w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów i wyznacza wymienioną
osobę na jej reprezentanta. Podpisanie niniejszego formularza rejestracyjnego, upoważnia szkołę do udziału w kolejnych edycjach
Olimpiady. Reprezentant szkoły, każdorazowo notyfikuje organizatorowi przystąpienie do danej edycji Olimpiady. Notyfikacja
powinna zostać przesłana po rozpoczęciu danej edycji Olimpiady faksem na numer 0-58 698 21 60
Do obowiązków reprezentanta szkoły, należy w szczególności zebranie podpisanych przez przedstawicieli ustawowych
uczestników Olimpiady oświadczeń, zawierających zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika. Wzór oświadczenia
jest dostępny po zarejestrowaniu w serwisie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, jest warunkiem przystąpienia
uczestnika do Olimpiady. Podpisane oświadczenia w komplecie, muszą zostać przesłane listem poleconym na adres:
Stowarzyszenie Talent, al. Zwycięstwa 96/98, 81-341 Gdynia.

……….…............................................
Pieczęć i podpis dyrektora
Uprzejmie prosimy o przesłanie podpisanego formularza faksem na numer 0-58 698 21 60 lub zeskanowanego dokumentu na
adres oig+rejestracja@talent.edu.pl oraz listem poleconym na adres: Stowarzyszenie Talent, al. Zwycięstwa 96/98, 81-341
Gdynia. Na tej podstawie uzyskają Państwo swoje konto w serwisie, za pomocą którego możliwe będzie dokonanie weryfikacji
uczniów i drużyn z Państwa Szkoły.
Człowiek – najlepsza inwestycja

