
 
Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu „Bezpieczna szychta”     
   

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

(miejscowość, data) 

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

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

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

(adres do korespondencji i tel. kontaktowy uczestnika konkursu) 

 

Oświadczenie 

  

  

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

(imię i nazwisko pełnoletniego ucznia /uczestnika konkursu) 

niniejszym oświadczam, co następuje: 

1)  jestem uprawniona/uprawniony do złożenia niniejszego oświadczenia, 
2) zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu „Bezpieczna szychta”, akceptuję jego treść i 

zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień, 
3) wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojej pracy konkursowej oraz wizerunku w 

Internecie i w wybranych przez organizatora konkursu mediach oraz wystawach, a także na 
publiczne prezentowanie mojego wizerunku i pracy konkursowej, 

4) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych dla 
potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz w celach związanych z prezentacją mojej pracy 
konkursowej, na warunkach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych,  

5) zgłoszona do konkursu praca jest wynikiem mojej osobistej działalności twórczej, przysługuje 
mi do ww. pracy ogół autorskich praw majątkowych i osobistych, 

6) z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu nieodpłatnie, bezterminowo 
i na zasadzie wyłączności przenoszę prawa majątkowe do tej pracy na następujących polach 
eksploatacji w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych: 
a) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne 

prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, a także 
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie 
przez siebie wybranym, 

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką i w 
dowolnej liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych, 



c) w zakresie przechowywania i przekazywania pracy konkursowej w tym w szczególności 
wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami 
wewnętrznymi i z wykorzystaniem Internetu, 

d) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono, 
w tym w szczególności wprowadzanie pracy do obrotu, sprzedaż, użyczanie, najem, 
odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie na innych podstawach; 

7) z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu uczestnik wraz z autorskimi 
prawami majątkowymi do pracy konkursowej przenosi nieodpłatnie na organizatora konkursu 
własność wydanego organizatorowi konkursu egzemplarza pracy konkursowej i wyłączne 
prawo do opracowywania pracy konkursowej oraz zezwalania na wykonywanie zależnego 
prawa autorskiego do ww. pracy. 
 
 

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

(miejscowość, data)   

                                                                         

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

 

(podpis pełnoletniego uczestnika konkursu) 

 

 

 

 

 

 

 


