
Zgłoszenie uczestnika konkursu 
 

Niniejszym oświadczam, że:  
1. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu plastycznego na projekt okładki do książki: „TAK, 

CZYTAM – MOJA WYMARZONA OKŁADKA” i akceptuję jego treść w całości 
i zobowiązuje się do jego przestrzegania; przystępuję do Konkursu dobrowolnie oraz 
spełniam wszystkie wymagane warunki, a podane przeze mnie dane są kompletne i zgodne ze 
stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.  

2. Zgłoszona praca jest mojego autorstwa, nie była wcześniej publikowana ani zgłaszana do 
konkursów, przysługują mi do niej wyłączne autorskie prawa majątkowe i osobiste.  

3. Udzielam Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, bezterminowej 
i ogólnoświatowej licencji na wykorzystanie zgłoszonej pracy konkursowej na polach 
eksploatacji i warunkach określonych w Regulaminie Konkursu.  

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu 
(Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie, ul. Międzyrzecka 70, 21-400 Łuków) zgodnie z Ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu organizacji i rozstrzygnięcia 
Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie Konkursu.  

5. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych, poprawiania ich, jak 
również żądania ich usunięcia.  

6. Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany przeze mnie adres zamieszkania, adres e-mail czy 
numer telefonu pochodzących od Organizatora wiadomości w zakresie niezbędnym dla 
organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu. 

 
Miejscowość, data ………………………………. Podpis uczestnika  ……........……………… 
        

 
 
Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego (dotyczy uczestników, którzy nie ukończyli 18 lat)  
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w Konkursie plastycznym na projekt okładki 
do książki: „TAK, CZYTAM – MOJA WYMARZONA OKŁADKA” w charakterze uczestnika 
i potwierdzam jego powyższe oświadczenia. 

 
Miejscowość, data ……………………  Podpis  opiekuna ……………..…………… 

 
 
 
 
 
 



 
 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
 
1. Oświadczenie osoby, której wizerunku zgoda dotyczy:  
 
Ja, niżej podpisany, wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnienie mojego wizerunku 
umieszczonego w pracy konkursowej zgłoszonej przez Uczestnika do Konkursu plastycznego na 
projekt okładki do książki: „TAK, CZYTAM – MOJA WYMARZONA OKŁADKA” 
 
2. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego osoby, której wizerunku zgoda dotyczy: Ja, niżej 
podpisany, potwierdzam zgodę wyrażoną przez moje dziecko/mojego podopiecznego lub wyrażam 
zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnienie jego wizerunku umieszczonego w pracy konkursowej 
zgłoszonej przez Uczestnika do Konkursu plastycznego na projekt okładki do książki: „TAK, 
CZYTAM – MOJA WYMARZONA OKŁADKA” 
 
3. Zgoda obejmuje wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez: organizatora – Zespół 
Szkół Nr 3 w Łukowie poprzez publikację pracy konkursowej (w tym publikację na stronie 
internetowej szkoły), a także wykorzystanie, obróbkę, powielanie i publikowanie zawartego w pracy 
konkursowej wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora dotyczących 
organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu plastycznego na projekt okładki do książki: „TAK, CZYTAM – 
MOJA WYMARZONA OKŁADKA” 
 
4. Niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie i zobowiązuję się jej nie odwoływać. 
 
 
 

Miejscowość, data ……………………             Podpis uczestnika  …………………....… 
 
 
Miejscowość, data ……………………  Podpis  opiekuna ………………………… 

 
 


