
Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu plastycznego „Drogi do Niepodległej”    

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

(miejscowość, data) 

 

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

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)  
 

…………………………………………………. 

(imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego* uczestnika konkursu) 

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

(adres do korespondencji i tel. kontaktowy przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu) 

Oświadczenie 

 Działając w imieniu: ................................................................................................... 

(imię i nazwisko ucznia /uczestnika konkursu) 

niniejszym oświadczam, co następuje: 

1) jestem uprawniona/uprawniony do złożenia niniejszego oświadczenia/reprezentacji ww. 

uczestnika konkursu, 

2) zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu „Drogi do Niepodległej”, akceptuję jego treść                 

i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień, 

3) wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację pracy konkursowej oraz wizerunku uczestnika                  

w internecie i w wybranych przez organizatora konkursu mediach, a także na publiczne 

prezentowanie wizerunku i pracy konkursowej uczestnika na wystawach oraz w trakcie 

uroczystości o patriotycznym charakterze, 

4) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych uczestnika 

dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz w celach związanych z publiczną prezentacją jego 

pracy konkursowej na warunkach określonych w art. 6 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016, w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1985),  

5) zgłoszona do konkursu praca jest wynikiem osobistej działalności twórczej uczestnika, 

przysługuje mu do ww. pracy ogół autorskich praw majątkowych i osobistych, 

6) z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu uczestnik nieodpłatnie, 

bezterminowo i na zasadzie wyłączności przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe 

do tej pracy na następujących polach eksploatacji w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 

a) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne 

prezentowanie, wystawianie , a także udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką i w 

dowolnej liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych, 

c) w zakresie przechowywania i przekazywania pracy konkursowej w tym w szczególności 

wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami 

wewnętrznymi i z wykorzystaniem internetu. 

 

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

(miejscowość, data)  

….....................................................................  

(podpis uczestnika lub przedstawiciela ustawowego* uczestnika konkursu) 

* Za przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej – uczestnika konkursu – uważa się rodzica dziecka lub jego 

opiekuna prawnego. 


