Prihlasovací formulár
do 30. ročníka celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou
Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
I. údaje o súťažiacom a súťažnej práci
meno a priezvisko žiaka/študenta

vek žiaka/študenta | trieda

súťažná kategória

názov súťažnej práce (max. 70 znakov)

II. údaje o prihlasovateľovi súťažnej práce a škole
meno a priezvisko učiteľa

e-mailová adresa učiteľa

názov školy (max. 70 znakov)

adresa školy – aj s PSČ (max. 70 znakov)

e-mailová adresa školy

celkový počet žiackych prác, z ktorých boli vybrané súťažné práce

do súťaže sme už v minulosti boli zapojení (uviesť „áno“ alebo „nie“ – v elektronickom PDF formulári nehodiace sa vymazať):

prečo na škole podporujeme súťaž Prečo mám rád Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

súhlas s uverejnením práce (uviesť „súhlasím s uverejnením“ alebo „nesúhlasím s uverejnením“ – v elektronickom PDF formulári nehodiace sa vymazať):

Dotknutá osoba – žiak/študent (alebo zákonný zástupca žiaka/študenta ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov) a prihlasovateľ súťažnej
práce (učiteľ/pedagóg) v zmysle ustanovení zákona NR SR číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov týmto udeľujem súhlas na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby – súťažiaceho žiaka/študenta – v rozsahu meno,
priezvisko, vek a súhlas na spracúvanie osobných údajov prihlasovateľa súťažnej práce – učiteľa/pedagóga – v rozsahu meno, priezvisko,
e- mailová adresa za účelom vykonávania administratívnych činností súvisiacich so súťažou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád
Slovensko. Štátny pedagogický ústav ako hlavný organizátor súťaže spracúva uvedené osobné údaje počas trvania súťaže a v období
nevyhnutnom na archiváciu zaslaných súťažných prác. Dotknutá osoba – súťažiaci žiak/študent (alebo zákonný zástupca žiaka/študenta ak má
dotknutá osoba menej ako 16 rokov) a/alebo prihlasovateľ súťažnej práce – učiteľ/pedagóg môže tento súhlas kedykoľvek odvolať.

dátum
podpis prihlasovateľa súťažnej práce
podpis žiaka/študenta
v prípade podpisu zákonného zástupcu žiaka/študenta (ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov) uviesť tiež meno a priezvisko zákonného zástupcu čitateľne (paličkovým písmom)

