
 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 
 

1. Dane uczestnika:  
(a) Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………… 
(b) Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………. 
(c) Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………. 
(d) Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………… 
(e) Numer PESEL: ………………………………………………………………………………………………….. 
(f) Szkoła / Uczelnia / Instytucja zatrudniająca : …………………………………………………………………… 

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

2.1 Oświadczam, że moja praca konkursowa jest wynikiem mojej samodzielnej pracy. W przypadku wejścia do 
grona Laureatów zobowiązuje się do udzielenia Organizatorowi Konkursu odpłatnej za wynagrodzeniem zgodnym 
z warunkami Regulaminu Konkursu wyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu na terytorium całego świata 
na następujących polach eksploatacji:  
(a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  
(b) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;  
(c) użyczenie egzemplarzy utworu;  
(d) publiczne, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;  
(e) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym.  

2.2 Zezwalam również na udzielanie przez Organizatora dalszych licencji na korzystanie z mojej pracy konkursowej.  

2.3 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.  

2.4 W czasie trwania Konkursu oraz w okresie do 30 czerwca 2015 roku zobowiązuję się nie udzielać licencji na 
korzystanie z mojej pracy konkursowej innym osobom ani nie przenosić praw do tego utworu na osoby trzecie. 
Zobowiązuję się także poinformować Organizatora o każdej zmianie dotyczącej moich praw do pracy konkursowej 
oraz moich danych.  

2.5 Zezwalam na wykorzystanie mojego imienia, nazwiska, wizerunku oraz informacji o miejscowości, w której 
mieszkam oraz o szkole / uczelni / zatrudniającej mnie Instytucji, jak również o wynikach Konkursu w odniesieniu 
do mojej pracy konkursowej w celu informowania (także w mediach) o moim udziale w Konkursie.  

2.6 Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem (am) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie 
Konkursu.  

2.7 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej przez Organizatora w celach 
organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach Konkursu. Organizator 
poinformował mnie, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania.  
 
____________________________     ___________________________________  
MIEJSCOWOŚĆ, DATA CZYTELNY      PODPIS UCZESTNIKA KONKURSU  

Wyrażam zgodę na udział mojego/jej podopiecznego/nej w konkursie i potwierdzam powyżej złożone oświadczenia1  

 
____________________________     ___________________________________  
MIEJSCOWOŚĆ, DATA CZYTELNY      PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO 

                                                           
1
 Wypełnia tylko opiekun osoby niepełnoletniej 


