
KARTA ZGŁOSZENIA 

Do konkursu „Najpiękniejszą ozdobę choinkową wykonaną samodzielnie” 

 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika………………………………………………………….. 

2. Nick facebookowy……………………… 

3. Telefon kontaktowy…………………………………………………………………. 

4. Opis pracy konkursowej…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

 

Wypełniają osoby pełnoletnie biorące udział w konkursie 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję 

wszystkie zawarte w nim warunki.  

2. Oświadczam, że przysługują mi nieograniczone autorskie, prawa osobiste i 

majątkowe do zgłoszonej pracy konkursowej. 

 3. Oświadczam, że załączona praca jest mojego autorstwa (nie powstała przy pomocy 

osób trzecich, jak również, że nie narusza praw autorskich innych osób). 

 4. Oświadczam, że na mocy niniejszego oświadczenia, z chwilą złożenia pracy 

konkursowej: przenoszę prawa autorskie na organizatora Konkursu i wyrażam zgodę 

na publiczne udostępnienie pracy bez dodatkowego wynagrodzenia bezterminowo. 

 

Data                                                                                                        czytelny podpis 

 

 

 

Wypełniają rodzice /opiekunowie osób niepełnoletnich biorących udział w 

konkursie 

1. Ja niżej podpisana/ny……………………………………………………………. 

jako rodzic/opiekun uczestnika konkursu wyrażam zgodę na udział 

…………………………… w Konkursie. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i 

akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.  

2. Oświadczam, że przysługują mi nieograniczone autorskie prawa osobiste i 

majątkowe do zgłoszonej pracy konkursowej. 

 3. Oświadczam, że załączona praca jest mojego autorstwa (nie powstała przy pomocy 

osób trzecich, jak również, że nie narusza praw autorskich innych osób). 



 4. Oświadczam, że na mocy niniejszego oświadczenia, z chwilą złożenia pracy 

konkursowej: przenoszę prawa autorskie na organizatora Konkursu i wyrażam zgodę 

na publiczne udostępnienie pracy bez dodatkowego wynagrodzenia bezterminowo.  

 

…………………………… 

Data                                                                    Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

 

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO 

 

1.Jako rodzic/opiekun/uczestnik wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych………………………………………………………………………………… w tym 

imienia, nazwiska, adresu zamieszkania ,wizerunku w mediach społecznościowych, 

portalach internetowych przez administratora danych, którym jest Urząd Miejski w 

Dębicy, ul. Ratuszowa 2, w celu organizacji, przebiegu konkursu na najpiękniejsza 

ozdobę choinkową wykonaną samodzielnie. 

 

2.Zapoznałam/em się z treścią noty informacyjnej , w tym z informacją o celu i 

sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych i prawie do ich poprawiania. 

 

 

 

  ………………………………………                                                       

………………………………                                                                                                             

Data                                                                                            Czytelny podpis 

 

 


