
Wyrażam zgodę na udział …..................................................................................... (imię i nazwisko uczestnika konkursu) w ogólnopolskim  konkursie Words 
Champion i udzielenie dostępu do platformy z materiałami, zadaniami ćwiczeniami online do nauki języka angielskiego i przygotowywania się do 
konkursu Words Champion, którego organizatorem jest Prywatna Szkoła Językowa Forum. 
Adres email: ...........................................................................................................
Korzystanie z platformy nie jest obowiązkowe ale ponieważ celem konkursu jest nie tylko wyłonienie najlepszych ale również pomoc w zostaniu 
najlepszym - serdecznie zachęcamy do rejestracji. 
Podany adres mailowy będzie wykorzystany wyłącznie do rejestracji na platformie. Każdy uczestnik w dowolnej chwili może zrezygnować z 
korzystania z platformy. Dostęp do zadań zostanie przyznany na czas trwania konkursu oraz po konkursie do 30 czerwca 2023 roku. 

Informacje o konkursie: www.forum.kalisz.pl/WordsChampion
…..............................................................................................................

         data i podpis rodzica lub ustawowego opiekuna

Wyrażam zgodę na udział …..................................................................................... (imię i nazwisko uczestnika konkursu) w ogólnopolskim konkursie Words 
Champion i udzielenie dostępu do platformy z materiałami, zadaniami ćwiczeniami online do nauki języka angielskiego i przygotowywania się do 
konkursu Words Champion, którego organizatorem jest Prywatna Szkoła Językowa Forum. 
Adres email: ...........................................................................................................
Korzystanie z platformy nie jest obowiązkowe ale ponieważ celem konkursu jest nie tylko wyłonienie najlepszych ale również pomoc w zostaniu 
najlepszym - serdecznie zachęcamy do rejestracji. 
Podany adres mailowy będzie wykorzystany wyłącznie do rejestracji na platformie. Każdy uczestnik w dowolnej chwili może zrezygnować z 
korzystania z platformy. Dostęp do zadań zostanie przyznany na czas trwania konkursu oraz po konkursie do 30 czerwca 2023 roku. 

Informacje o konkursie: www.forum.kalisz.pl/WordsChampion
…..............................................................................................................

         data i podpis rodzica lub ustawowego opiekuna

Wyrażam zgodę na udział …..................................................................................... (imię i nazwisko uczestnika konkursu) w ogólnopolskim konkursie Words 
Champion i udzielenie dostępu do platformy z materiałami, zadaniami ćwiczeniami online do nauki języka angielskiego i przygotowywania się do 
międzyszkolnego konkursu Words Champion, którego organizatorem jest Prywatna Szkoła Językowa Forum. 
Adres email: ...........................................................................................................
Korzystanie z platformy nie jest obowiązkowe ale ponieważ celem konkursu jest nie tylko wyłonienie najlepszych ale również pomoc w zostaniu 
najlepszym - serdecznie zachęcamy do rejestracji. 
Podany adres mailowy będzie wykorzystany wyłącznie do rejestracji na platformie. Każdy uczestnik w dowolnej chwili może zrezygnować z 
korzystania z platformy. Dostęp do zadań zostanie przyznany na czas trwania konkursu oraz po konkursie do 30 czerwca 2023 roku. 

Informacje o konkursie: www.forum.kalisz.pl/WordsChampion
…..............................................................................................................

         data i podpis rodzica lub ustawowego opiekuna

Wyrażam zgodę na udział …..................................................................................... (imię i nazwisko uczestnika konkursu) w ogólnopolskim konkursie Words 
Champion i udzielenie dostępu do platformy z materiałami, zadaniami ćwiczeniami online do nauki języka angielskiego i przygotowywania się do 
konkursu Words Champion, którego organizatorem jest Prywatna Szkoła Językowa Forum. 
Adres email: ...........................................................................................................
Korzystanie z platformy nie jest obowiązkowe ale ponieważ celem konkursu jest nie tylko wyłonienie najlepszych ale również pomoc w zostaniu 
najlepszym - serdecznie zachęcamy do rejestracji. 
Podany adres mailowy będzie wykorzystany wyłącznie do rejestracji na platformie. Każdy uczestnik w dowolnej chwili może zrezygnować z 
korzystania z platformy. Dostęp do zadań zostanie przyznany na czas trwania konkursu oraz po konkursie do 30 czerwca 2023 roku. 

Informacje o konkursie: www.forum.kalisz.pl/WordsChampion
…..............................................................................................................

         data i podpis rodzica lub ustawowego opiekuna

Wyrażam zgodę na udział …..................................................................................... (imię i nazwisko uczestnika konkursu) w ogólnopolskim konkursie Words 
Champion i udzielenie dostępu do platformy z materiałami, zadaniami ćwiczeniami online do nauki języka angielskiego i przygotowywania się do 
konkursu Words Champion, którego organizatorem jest Prywatna Szkoła Językowa Forum. 
Adres email: ...........................................................................................................
Korzystanie z platformy nie jest obowiązkowe ale ponieważ celem konkursu jest nie tylko wyłonienie najlepszych ale również pomoc w zostaniu 
najlepszym - serdecznie zachęcamy do rejestracji. 
Podany adres mailowy będzie wykorzystany wyłącznie do rejestracji na platformie. Każdy uczestnik w dowolnej chwili może zrezygnować z 
korzystania z platformy. Dostęp do zadań zostanie przyznany na czas trwania konkursu oraz po konkursie do 30 czerwca 2023 roku. 

Informacje o konkursie: www.forum.kalisz.pl/WordsChampion
…..............................................................................................................

     data i podpis rodzica lub ustawowego opiekuna
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