
Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

WISŁA RZEKA BLISKA

Organizatorzy

Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku Filia Tczew

Część A

 „Oświadczam, że jestem autorem dostarczonej pracy pod tytułem

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

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

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora konkursu 

nadesłanej pracy w dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu. 

Jednocześnie, w przypadku przyznania mojej pracy jednej z nagród w konkursie, 

wyrażam zgodę na przekazanie na rzecz Organizatorów konkursu, bez osobnego 

wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do przedmiotowej pracy, zgodnie z ustawą

z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 

90, poz. 631 z późn. zm.) na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art.50 tej 

ustawy, w szczególności: do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy, zamieszczanie ich w 

Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. 

nośniki magnetyczne, elektroniczne, CD-ROM). Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich

danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu. zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 

29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. 

zm.). Jednocześnie oświadczam, że prawa osób portretowanych zostały uzgodnione i 

osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie również dla 

celów promocyjnych Konkursu oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia, które osoby

trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu. Oświadczam, że 

zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu konkursu, który rozumiem i w pełni 

akceptuję.”

………………………………………… :……………………………………

Miejscowość/data Podpis : 



Część B

Wyrażam zgodę* na udział mojego dziecka/podopiecznego

Imię i nazwisko: ........................................................................wiek:…………………

w konkursie WISŁA RZEKA BLISKA

organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku Filia Tczew.. 

Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych 

dla celów

niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.

U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).”

Data:………………………… Podpis:…………………………………

*proszę wypełnić, gdy uczestnik konkursu jest niepełnoletni


