
 

 

 
XXI edycja Konkursu Świat Przyjazny Dziecku 

Ankieta rejestracyjna 
 

uzupełnioną ankietę wraz z załącznikami należy przesłać na adres email: 
projekty@kopd.pl lub m.stachowiak@kopd.pl 

 
1.  Dane Zgłaszającego lub pieczątka: 

 
 
 
 

2. Nazwa Zgłaszającego (marka) pod jaką chce występować w konkursie: 
Uwaga, zgłaszana nazwa marki lub firmy, będzie następnie wykorzystywana w 
komunikacji dot. konkursu i materiałach KOPD.  

 
 
 
 

3. Osoba kontaktowa: 
 
Imię i nazwisko ……………………………………………………………… 
 
telefon:  ……………………………………………………………… 
 
Adres email:  ……………………………………………………………… 
 

 
4. Dane zgłaszanego Produktu: 

 
Nazwa produktu: ……………………………………………………………… 
 
Opis produktu:
 ……………………………………………………………………………………………………. 
  
 ……………………………………………………………………………………………………. 
  
 ……………………………………………………………………………………………………. 

 
Prosimy o dodanie kilkuzdaniowego opisu produktu, którym będziemy się posiłkować w 
materiałach informacyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące kategorii są zamieszczone 
w regulaminie. Nadesłane zdjęcia, nazwy i opisy będą zamieszczane na materiałach 
dotyczących Konkursu bez możliwości ich zmiany. 

 
5. Kategoria zgłaszanego Produktu: 

Prosimy o zaznaczenie znakiem „x” wybranej kategorii. 

 

☐Kultura i multimedia 

☐Książki dla dzieci w wieku 0-7 

☐Książki dla dzieci w wieku 8-17 (young adult) 

☐Wydawnictwa dla rodziców/opiekunów  

☐Zabawki dla dzieci w wieku 0-3 



 

 

☐Zabawki dla dzieci w wieku 4-7 

☐Zabawki dla dzieci w wieku 8-12 

☐Gry dla dzieci w wieku 0-7 

☐Gry dla dzieci w wieki 8-17 

☐Edukacja 

☐Miejsce i inicjatywy przyjazne dzieciom 

☐Dom 

☐Odzież 

☐Internet 

☐Pomoce i wyposażenia edukacyjne 

☐Psychomotoryczne wspieranie rozwoju 

☐Nastolatki w trudnych czasach. 

 
6. Zastrzegam sobie prawo do utajnienia zgłoszenia: (to opcja dla tych z Państwa, którzy 

z różnych powodów nie chcą informować o zgłoszeniu Produktu do XXI Edycji 
Konkursu.  
 
Proszę zakreślić znakiem „x” wybraną odpowiedź: 

 

☐TAK* (wówczas nie podajemy informacji o Państwa udziale w Konkursie)  
 

☐NIE* (wówczas podajemy informację o Państwa udziale w Konkursie).  
 

7. Oświadczam, że posiadam wymagane prawem: certyfikaty, atesty, zgody i autorskie 
prawa majątkowe lub licencje niezbędne do prowadzenia działalności związanej z 
Produktem lub wprowadzenia Produktu do obrotu na terenie Polski lub innego 
państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 
8. Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulaminu Konkursu. 

 
9. Administratorem danych osobowych Zgłaszających/Uczestników jest Komitet 

Ochrony Praw Dziecka, zgodnie z postanowieniami punktu XVI Regulaminu 
Konkursu Z administratorem można się skontaktować pod adresem email: 
projekty@kopd.pl 

 
 
 
 
________________________ 
Data  
 
________________________ 
Podpis Zgłaszającego 
 


