
 

 

 
Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE 
Ja niżej podpisany/na      ……………………………………………………………………………….………… wiek   …….………… 

                                         (imię i nazwisko autora pracy) 

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

(nazwę i adres placówki lub adres domowy w przypadku zgłoszeń indywidualnych) 
1. Oświadczam, że akceptuję Regulamin Konkursu ogłoszonego przez Dom Dziecka w Równem Jaś” i Dom Dziecka w Równem „Małgosia” 
zwanymi dalej Organizatorem XI Mazowiecki Konkurs Plastyczny „Tęczowy Świat Krzysia – Moje miejsce na Ziemi”, zwany w dalszej części 
Konkursem. 
2. Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej do Konkursu pracy i przysługują mi niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i 
prawa zależne do korzystania i rozporządzania pracą zgłoszoną do Konkursu i zobowiązuję się w w/w zakresie do zaspokojenia 
ewentualnych roszczeń osób trzecich.  
3. Oświadczam, że z chwilą dostarczenie pracy konkursowej udzielam Organizatorowi licencji niewyłącznej na wykorzystanie tej pracy oraz 
przenoszę nieodpłatnie prawa autorskie na Organizatora, niegraniczone w czasie, ani terytorialnie w następujących polach eksploatacji: 
- utrwalania oraz zwielokrotniania dowolną techniką, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywania 
odbitek itd. (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku); 
- publikowanie do ogólnego dostępu w różnych formach graficznych, ulotkach, publikacjach, katalogach, prasie, a także w formach 
cyfrowych i elektronicznych na różnych nośnikach oraz stronach WWW. w celu popularyzowania Konkursu oraz działalności Organizatora; 
- wszelkich form publicznego udostępniania, pokazy, wystawy, itp.; 
- wprowadzania kopii do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej; 
- wykorzystania w części lub w całości prac do tworzenia nowych projektów z powołaniem się na autora wykorzystanej pracy zarówno przez 
Organizatora, jak i osoby trzecie w celu popularyzacji Konkursu lub wspierania działalności Organizatora.  
 4. Oświadczam, że w przypadku nagrodzenia mojej pracy lub wyróżnienia, z chwilą otrzymania nagrody, przenoszę na Organizatora 
wszelkie prawa majątkowe i prawa pokrewne dotyczące pracy konkursowej, do nieograniczonego w czasie i terytorialnie korzystania i 
rozporządzania nią na wszelkich polach eksploatacyjnych.  
  

 

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

                                      (data)                                                         (w imieniu osoby nieletniej czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)   

 

 

Załącznik nr 2 
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

I UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH NIELETNIEGO 
 

 

Ja niżej podpisany/na ……………………………………………… przedstawiciel ustawowy…………………………………………….  

                                                                                                                                                               (imię i nazwisko autora pracy) 

zwanego dalej „Małoletnim”  

wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku Małoletniego przez Dom Dziecka w Równem „Jaś”, Równe 78, 05-282 Strachówka oraz Dom 
Dziecka w Równem „Małgosia” zwanymi dalej Organizatorem, w związku z organizacją XI Mazowieckiego Konkursu Plastycznego „Tęczowy Świat Krzysia – 
Moje miejsce na Ziemi” zwanym dalej Konkursem. 
1. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie wizerunku Małoletniego jako uczestnika Konkursu, w celach związanych z promocją, reklamą oraz informowaniem o 
Konkursie, poprzez wykorzystanie wizerunku Małoletniego: 
- we wszelkich nagraniach filmowych, w tym w programach telewizyjnych, 
-  we wszelkich nagraniach audio, w tym w audycjach radiowych, 
-  w reportażach i artykułach drukowanych w prasie, 
- na zdjęciach, plakatach, na stronach internetowych, w szczególności stronach Organizatora, współorganizatorów, partnerów (w tym partnerów 
medialnych) i sponsorów Konkursu. 
- we wszelkich innych materiałach promocyjnych Konkursu. 
2. Niniejsze zezwolenie obejmuje zgodę na utrwalenie wizerunku Małoletniego na taśmie filmowej, na zdjęciach oraz na wszelkich innych nośnikach oraz 
wprowadzanie materiałów zawierających wizerunek Małoletniego do pamięci komputera. 
3. Publikacja wizerunku Małoletniego może być opatrzona komentarzem dotyczącym przygotowań do Konkursu oraz jego przebiegu. 
4. Wizerunek Małoletniego może być zestawiony z wizerunkami innych uczestników Konkursu, organizatorów, osób zaangażowanych w przygotowanie 
Konkursu oraz innych osób propagujących i popierających ideę Konkursu, w tym osób powszechnie znanych. 
5. Publikacja wizerunku może nastąpić w dowolnym czasie, przed, w trakcie oraz po zakończeniu Konkursu na terytorium Polski oraz za granicą. 
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Małoletniego w związku z rozpowszechnianiem wizerunku Małoletniego jako 
uczestnika Konkursu, w celach związanych z promocją, reklamą oraz informowaniem o Konkursie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, oraz art. 81 ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. – Prawa autorskie i prawa pokrewne. 
7. Organizator ma prawo przenieść uprawnienia wynikające z niniejszego zezwolenia na osoby trzecie. 

 

 

 

………………………                                                      …………………………………………………….. 
(data)                                                    (czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)                                                                                              


