
 

  

 

  
   
  
    
  
    

Zgłoszenie: Mistrzostwa Polski Uczniów Szkół Cukierniczych EXPO SWEET 2021
Arkusz aktywny - PROSZĘ WYPEŁNIAĆ NA KOMPUTERZE, ZAPISAĆ NA DYSKU,

  

    
wydrukować, podpisać, zeskanować podpisany i odesłać skan oraz plik PDF

ZAWODNIK nr 1 imię: 

                                
 

nazwisko 

                                

 

ZAWODNIK nr 2  imię: 

                                
 

nazwisko 

                                

 
 

OPIEKUN imię: 

                                
 

nazwisko 

                                

 
Nazwa szkoły wystawiającej Zespół  

 

 

adres szkoły wystawiającej Zespół  
kod pocztowy miejscowość     

  -                                
 

adres e-mail do kontaktu     

ulica i nr domu

bezpośredni nr telefonu do kontaktu 

                                  

Poniżej proszę wpisać wymiary zawodników i opiekuna, w celu przygotowania ubrań roboczych:  

 Zawodnik nr 1 Zawodnik nr 2 Opiekun 

 
Wzrost 
 

 

……. 

 

……. 

 

……. 

Obwód klatki piersiowej 
……. ……. ……. 

Obwód pasa 
……. ……. ……. 

Zwykle noszony rozmiar ubrania (nr)  
  

 
Podpisy i oświadczenie  
Podpisując zgłoszenie akceptuję postanowienia Regulaminu Mistrzostw Uczniów Szkół Cukierniczych „Expo Sweet” 

 

miejscowość, data;……………………………   miejscowość, data;………………………………… 

 

Zawodnik nr 1 – podpis………..………………  Zawodnik nr 2 – podpis …………………………….. 
 

    

    

   

    

   

     

   

     

   

      

Dyrektor szkoły – podpis i  pieczątka………..………………

Formularz należy przesłać na adres j.zbaliszyn@exposweet.pl . Termin nadsyłania zgłoszeń - 8 listopada 2020r.  
 



Kauzula RODO dot. Mistrzostw Polski Uczniów Szkół Cukierniczych. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: przekazanie danych zawartych w 
formularzu zgłoszenia jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w konkursie. 
Administratorem danych jest organizator konkursu. Dane będą wykorzystane wyłącznie do 
celów związanych z konkursami prowadzonymi przez organizatora 
(organizacją i promocją konkursów). Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych 
osobowych znajdują się pod adresem http://exposweet.pl/polityka-prywatnosci 

Osoba dokonująca zgłoszenia udziału w konkursie oświadcza, że wyraża zgodę na 
przetwarzanie jej danych osobowych (w tym wizerunku) oraz potwierdza zapoznanie się ze 
szczegółową informacją dotycząca przetwarzania jej danych osobowych znajdująca się pod 
adresem internetowym wskazanym w zdaniu poprzednim. 

W przypadku, gdy w konkursie ma wziąć udział osoba niepełnoletnia, szkoła delegująca 
niepełnoletnich uczestników do konkursu oświadcza, że uzyskała od ich rodziców lub 
opiekunów prawnych zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób niepełnoletnich (w 
tym wizerunku) we wskazanym powyżej zakresie oraz zapoznała rodziców lub opiekunów 
prawnych ze szczegółową informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych 
znajdującą się pod adresem http://exposweet.pl/polityka-prywatnosci

Podpis osoby zgłaszającej szkołę:.........................

Podpis dyrektora szkoły: .......................................
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