(ЗРАЗОК)
ДЛЯ УЧАСНИКІВ ВІКОМ ДО 14 РОКІВ.
ЗАПОВНЮЄ І ПІДПИСУЄ ЗАКОННІЙ ПРЕДСТАВНИК!
ЗАЯВКА
на участь у V Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнку
«УКРАЇНА – ЗЕМЛЯ ТАЛАНТІВ»
1.

ПІБ учасника

Іванов Іван Іванович

2.

Дата народження і вік учасника
(повних років)

11.03.2005 р., 12 повних років

3.

Адреса місця реєстрації і проживання

Реєстрація: Україна, 00000, м. Харків, вул. Ломоносова 00, кв. 00
Проживання: Україна, 00000, м. Київ, вул. Горького 00, кв. 00

4.

Контактний телефон

+3 8 (000) 000 00 00, (044) 000 00 00

5.

Адреса електронної пошти

vibev@mail.ru

6.

Повне найменування навчального
закладу (спеціалізований навчальний
заклад - художня школа, студія тощо.
У випадку якщо учасник навчається
індивідуально з викладачем, то
вказується загальноосвітня школа)

Дитяча художня школа №3

7.

ПІБ керівника навчального закладу

Директор: Іванова Іванна Іванівна

8.

ПІБ класного керівника (викладача)
навчального закладу

Викладач: Петрова Ольга Петрівна

9.

Контактні дані (класного керівника)
викладача

+3 8 (000) 000 00 00

10.

Назва роботи та рік створення

«Я малюю мрію», 2017

11.

Техніка виконання

Олівець, гуаш, акварель, пастель, авторська техніка, кулькова ручка, інше

12.

Каталожні розмірі (ширина см.,
висота см.)

Ширина 50 см., висота 60 см.

13.

Опис роботи (історія створення
роботи, розповідь, вірш тощо. Дана
інформація вказується за бажанням)

На цій роботі зображені пейзажі української землі. Зелені, соковиті, сонячні, зі
щасливими родинами і дітьми .

14.

Інформація про учасника (захоплення, Моє призвання бути художником. Малюю завжди і всюди. Через свої твори передаю
хобі тощо)
настрій своєї душі.

15.

Фотокартка автора роботи (за
можливістю)

Додається або не додається

Підписанням цієї Заявки я, Іванов Іван Іванович (учасник) від імені якого діє Іванов Іван
Петрович (законний представник: мати/батько/опікун) , надаю свою згоду організаторам V
Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «УКРАЇНА – ЗЕМЛЯ ТАЛАНТІВ» на обробку,
використання протягом 75 років та включення до баз персональних даних всіх наданих
персональних даних (надалі - «ПД»): ідентифікаційних, паспортних, особистих і контактних даних,
податкового номеру та інших ПД, з метою забезпечення реалізації відносин у сфері організації та
проведення V Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «УКРАЇНА – ЗЕМЛЯ ТАЛАНТІВ».
Погоджуюсь з тим, що ПД без надання мною окремої на це згоди та надання мені подальшого
повідомлення можуть змінюватись, знищуватись, обмежуватись у доступі, поширюватись та передаватись
іншим особам, яких організатори визначатимуть самостійно.

«_____» ______________ 2017 р.

_____________/_______________/
ПІБ і підпис законного представника
(мати/батько/опікун)

