
Załącznik nr 1 do REGULAMINU KONKURSU „Jestem od uczenia, brak mi 
imienia!” 

 Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w Konkursie „Jestem od uczenia, brak 
mi imienia!”  oraz zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

 

Oświadczenie: 

 Ja niżej podpisany ….......................……………………. (rodzic/opiekun prawny) 
zamieszkały w …...................………...………….. przy ul. 
…...........................……....…........ nr telefonu ……………..................... oświadczam, 
że: 

 a. zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu     którego organizatorem 
jest Fundacja działająca pod nazwą „Fundacja Odzyskaj Środowisko” z siedzibą 
w Bogumiłowie, i akceptuje jego treść,  

b. wyrażam zgodę na wzięcie udziału w nim mojej córki/syna 
………….............................. .................................................... (imię i nazwisko) 
uczennicę/ucznia klasy/przedszkolaka ……………….....................  Szkoły 
Podstawowej w …………..............................……............ przy ul. 
….........................……... / Przedszkola ………............................ w 
…………......................... przy ul. ……………...................................  

c. wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku i wypowiedzi mojego dziecka/ 
podopiecznego, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w 
tym w postaci dokumentacji filmowej lub dźwiękowej), w przypadku 
przygotowania pracy w postaci nagrania,  

d. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych 
osobowych podanych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji 
Konkursu oraz upowszechnienia pracy konkursowej poprzez stronę internetową 
Fundacji działająca pod nazwą „Fundacja Odzyskaj Środowisko” z siedzibą w 
Bogumiłowie, w mediach, w tym społecznościowych oraz w ramach działalności 
statutowej Organizatora,  

e. wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska 
autora pracy, w związku z udziałem Konkursie organizowanym przez Fundację 
działającą pod nazwą „Fundacja Odzyskaj Środowisko” z siedzibą w 
Bogumiłowie we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym 
Konkursie i jego wynikach.  

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz 
że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich 
poprawiania.  

 

 ___________________________________________ 

         (data, miejscowość) (czytelny podpis) 



 

Załącznik nr 2 do REGULAMINU KONKURSU „Jestem od uczenia, brak mi 
imienia!” 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące autorskich praw majątkowych 
w związku z udziałem w Konkursie „Jestem od uczenia, brak mi imienia!” oraz zgoda 

na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

 

Dane Uczestnika konkursu:  

Imię i nazwisko autora pracy: ……………………......…..  

Klasa: ……………../ w przypadku Przedszkolaka skreślić odniesienie do Klasy  

Adres i pełna nazwa szkoły/przedszkola: ..................………………..  

Numer telefonu do kontaktu: ..............……………………………  

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa jest 
wynikiem samodzielnej pracy autora. Autorowi przysługują wszelkie autorskie prawa 
osobiste i majątkowe do pracy konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone 
lub obciążone prawami osób trzecich. 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu „Jestem od uczenia, 
brak mi imienia!”  dla uczniów, zorganizowanym przez Fundacją działająca pod nazwą 
„Fundacja Odzyskaj Środowisko” z siedzibą w Bogumiłowie i akceptuję jego warunki.  

Oświadczam, że zgłoszona praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza 
praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych. Ponadto 
wymyślone imię dla sowy nie narusza przyjętych norm obyczajowych, w szczególności 
nie jest wulgarne ani obraźliwe. 

 Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw 
odpowiada uczestnik Konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________________________________  

             (data, miejscowość)(czytelny podpis) 


