
 
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

 
Do konkursu plastycznego pt.: „Ekologia w moim domu i poza nim” 

 

Imię i nazwisko uczestnika  
Klasa  

Szkoła/Placówka 
Adres: 
 

 

Imię i nazwisko rodzica 
/opiekuna prawnego  
 

 

adres e-mail  
 

 

telefon kontaktowy  
 
 
 

ZGODA RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO 
 
Ja poniżej podpisany ___________________________________, zamieszkały __________________________                     
                                                 imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                                              adres zamieszkania  

oświadczam, że:  

1. Zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuję;  

2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego ______________________________ w Konkursie;  

 
                                                                                                                                                  imię i nazwisko dziecka/podopiecznego  

3. Moje dziecko/podopieczny jest autorem pracy konkursowej;  

4. Przysługują mi autorskie prawa osobiste i majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.) do pracy konkursowej oraz nie są one 
obciążone ani ograniczone prawami na rzecz osób trzecich;  

5. Jestem uprawniony do udzielenia Organizatorowi Konkursu zgód, zezwoleń i przeniesienia na Organizatora 

praw autorskich do pracy konkursowej;  

6. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do pracy konkursowej wykonanej w ramach 

Konkursu na rzecz Organizatora Konkursu, a w przypadku gdy praca zostanie nagrodzona lub wyróżniona w 
Konkursie wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do pracy konkursowej zakresie 
wszystkich pól eksploatacji, a w szczególności:  

a) wyłącznego używania i wykorzystania pracy konkursowej we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej 
i informacyjnej prowadzonej rzecz Organizatora Konkursu i podmiotów przez niego wskazanych,  
b) utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, a w szczególności: graficznymi, fotograficznymi, 
drukarskimi, plastycznymi, informatycznymi, wizualnymi, multimedialnymi, cyfrowymi, informatycznymi,  
c) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych,  
d) publicznego wystawiania, odtwarzania i wyświetlania na wszelkich imprezach, spotkaniach i konferencjach 
realizowanych przez Organizatora Konkursu i podmioty działające na rzecz i we współpracy z Organizatorem 
Konkursu,  
e) odtwarzania, nadawania i reemitowania za pomocą wizji wszelkimi technikami odtworzeń, nadań i remisji,  



f) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych, 
informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem pracy konkursowej,  
g) wprowadzania do pamięci komputera i rozpowszechniania pracy konkursowej w Internecie, 
rozpowszechniania we wszelakiego rodzaju sieciach informatycznych, teleinformatycznych, 
telekomunikacyjnych, a także wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  
h) do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą;  
 
 
 
 
_____________________________                                                                  ___________________________  
data i miejscowość                                                                                                                                    podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


