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I. Formularz zgłoszeniowy 

 
CZĘŚĆ I 

ZGŁOSZENIE SZKOŁY DO UDZIAŁU W VI EDYCJI KONKURSU 
GASTRONOMICZNEGO W RAMACH  „ FESTIWALU LUBUSKICH  SMAKÓW” 

 
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE KARTY LITERAMI DRUKOWANYMI 

 
Zgłaszający …………………………………………………………………………….. 

Nazwa i adres szkoły 
…………………………………………………………………………………………….
. 

Ulica, numer, kod, miejscowość, telefon, e-mail 
 
Opiekun uczestnika 
……………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko nauczyciela, dane kontaktowe (e-mail, tel.) 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Niniejszym zgłaszamy do konkursu: 
 
 1. ………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko ucznia, klasa, data urodzenia, 
  
 …………………………………………………………………………………………… 

adres domowy ucznia - ulica, numer, kod, miejscowość, 
 
  
…………………………………………………………………………………………… 

e-mail, nr tel. 
 
 
 

Zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu Gastronomicznego i akceptuję jego 
treść. 

 
 

.…………………………………………  

    data, podpis uczestnika 
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CZĘŚĆ II 
 
POTRAWA KONKURSOWA  
 
............................................................................................................................... 

nazwa potrawy dowolnej 
Zdjęcie: 
 
 
 
 

 Receptura............................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 
Opis  procesu technologicznego............................................................................ 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

Data i podpis dyrektora szkoły                                                                     

     Data i podpis opiekuna 

………………………………                                                       
……………………………… 
 

Wypełniony formularz odesłać na adres szkoły:  
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać ul.Okólna 35, 66-400 Gorzów 

Wlkp. 
lub na adres e-mail:   

e-mail: zsg@edu.gorzow.pl .- w tym wypadku formularz zgłoszeniowy zostanie podpisany przez 
uczestnika w dniu konkursu .Każdy uczestnik zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu do 

konkursu.  
 

mailto:zsg@edu.gorzow.pl
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II. Oświadczenie dotyczące małoletniego 
uczestnika 

                                                         

 

                                                                          

OŚWIADCZENIE RODZICA*/PRAWNEGO OPIEKUNA* 

Ja, ……………….…………………………………………………………………………….., 

rodzic*/prawny opiekun* małoletniego(ej)…………………………………… 

…………………………………………………………….……, wyrażam zgodę na jego/jej 

udział w Konkursie Gastronomicznym w ramach „ Festiwalu Lubuskich Smaków ”  

organizowanym przez Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-

Karamać ul. Okólna 35,   66-400 Gorzów Wielkopolski na zasadach określonych 

 w regulaminie  Konkursu oraz na przetwarzanie  jego/jej danych osobowych 

 w celach niezbędnych do realizacji Konkursu, w tym do podania do wiadomości 

publicznej jego/jej imienia i nazwiska w informacji o wynikach Konkursu, zgodnie  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., 

Nr 101, poz. 926 ze zm.).  Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie jego/jej 

wizerunku na stronie internetowej szkoły w ramach przedstawienia relacji 

 z Konkursu. 

 

…………………………………………………… 

                                    data oraz czytelny podpis rodzica */prawnego opiekuna*
 

 

 

 

 
 
 
Oświadczenie wypełnia i podpisuje rodzic/prawny opiekun małoletniego 

uczestnika Konkursu. 
Zgoda rodzica prawnego opiekuna jest wymagana, jeżeli uczestnik Konkursu 

nie ukończył 18 lat (do dnia wysyłki zgłoszenia).  
Brak podpisu rodzica/prawnego opiekuna uniemożliwia udział w Konkursie. 
 

*niepotrzebne skreślić 
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III. Oświadczenie uczestnika pełnoletniego 

                                                         

 

                                                                          

OŚWIADCZENIE  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych 

do realizacji Konkursu, w tym do podania do wiadomości publicznej mojego imienia i 

nazwiska w informacji o wynikach Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).  

Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na stronie 

internetowej szkoły w ramach przedstawienia relacji z Konkursu. 

 

 

…………………………………………………… 

                                    data oraz czytelny podpis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


