
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

 

1. Dane uczestnika:  

(a) Imię i nazwisko: 

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

(b) Adres zamieszkania: 

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

(c) Adres e-mail: 

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

(d) Numer telefonu: 

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

(e) Nazwa Szkoły: 

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

2. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne.  

2.1 Oświadczam, że moja praca konkursowa jest wynikiem mojej samodzielnej pracy oraz udzielam 

Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu przez czas nieokreślony 

na następujących polach eksploatacji:  

(a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

(b) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;  

(c) publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym.  

(d) publiczne udostępnianie pracy konkursowej w celu informowania i promowania Konkursu i jego 

wyników. 

 2.2 Oświadczam, iż przysługują mi pełne prawa, w tym autorskie prawa osobiste i majątkowe do 

utworu, a w szczególności, że utwór ten jako całość ani jego fragmenty nie naruszają praw osób trzecich. 

2.3 W czasie trwania konkursu (tj. do dnia uroczystości wręczenia nagród) zobowiązuję się nie udzielać 

licencji na korzystanie z mojej pracy konkursowej innym osobom ani nie przenosić praw do tego pracy 

na osoby trzecie. Zobowiązuję się także poinformować Organizatora o każdej zmianie dotyczącej moich 

praw do pracy konkursowej oraz moich danych.  

2.4 Zezwalam / nie zezwalam* na wykorzystanie mojego imienia, nazwiska, wizerunku oraz informacji 

o miejscowości, w której mieszkam lub o szkole, w której się uczę, jak również o wynikach Konkursu 

w odniesieniu do mojej pracy konkursowej w celu informowania (także w mediach) o moim udziale w 

Konkursie.  

2.5 Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie 

warunki w nim przewidziane.  



2.6 Wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na przetwarzanie moich danych osobowych podanych 

powyżej przez Organizatora w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępnienia 

informacji o wynikach Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 

Osobowych.  

 

 

 

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

Miejsce i data, podpis uczestnika konkursu 

 


