
OŚWIADCZENIE 
 

Zgoda rodziców(opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie 

 ...........................................................................................................................................  

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

 ...........................................................................................................................................  
(imię i nazwisko) 

 

w konkursie pt. ..................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku 

mojego dziecka oraz przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska, 

wieku, nazwy i adresu szkoły) w celach wynikających z organizacji Konkursu 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maj 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

2018, poz. 1000 z póź. zmian). 

3. W związku ze zgłoszeniem udziału w konkursie oświadczam, że: 

a) Przenoszę nieodpłatnie na rzecz Organizatora konkursu– Ligi Ochrony 

Przyrody w Tarnobrzegu całości autorskich praw majątkowych do zgłoszonej 

przeze moje dziecko do Konkursu pracy konkursowej na wskazanych poniżej 

polach eksploatacji: 

 W zakresie utrwalania i zwielokrotniania grafiki-wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy prac konkursowych (w całości lub we fragmentach), w tym  

w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, malarską, zapisu cyfrowego, 

w celu umieszczenia w dowolnych publikacjach, 

 Wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, na 

których utrwalono pracę konkursową, 

 W zakresie rozpowszechniania prac konkursowych, w tym przez publiczne 

udostępnianie plansz prac wystawowych, poprzez: 

-prezentowanie prac w postaci materiału graficznego, plansz, zdjęć  

w publikacjach realizowanych przez Organizatorów, 

- publiczne wykonanie wystawienie, wyświetlenie, publiczne udostepnienie grafiki 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, 



-publikowanie prac wystawowych na stronach internetowych Organizatora, 

-zapisywanie prac wystawowych w postaci zapisu cyfrowego na komputerach 

w celu późniejszego ich wykorzystania przez Organizatora, zamieszczenie  

i prezentacja prac wystawowych wraz z nazwą autora na stronie serwisu 

Facebook/ Twitter. 

Przenoszę również nieodpłatnie prawo zezwalania na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego do pracy konkursowej na polach eksploatacji wskazanych 

powyżej w tym prawa do przeróbki i adaptacji oraz prawa do opracowania. 

Przenoszę nieodpłatnie na Organizatora konkursu własność egzemplarzy grafiki 

na nośniku CD oraz prawo własności nośnika, na którym grafika została 

utrwalona.  

b) W przypadku otrzymania nagrody konkursowej określonej regulaminem 

oświadczam, że, przenoszę nieodpłatnie na Ligę Ochrony Przyrody  

w Tarnobrzegu własność egzemplarzy prac zgłoszonych przeze mnie do 

Konkursu oraz zobowiązuję się do przeniesienia autorskich praw majątkowych.  

Oświadczam ponadto, że przedstawiona przeze mnie praca nie narusza praw osób 

trzecich i posiadam do niej pełne prawa autorskie a w przypadku naruszenia praw 

osób trzecich z tego tytułu ponoszą w stosunku do tych osób odpowiedzialność 

wyłączną.  

 

.............................................    ……..…………………………. 
                   miejscowość                                                                                       podpis rodzica/ opiekuna prawnego 


