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Załącznik nr 1  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
pełnoletniego uczestnika konkursu „Pamiątka z gminy Jeziorany”  

grudzień 2020 

 

 

 

DANE AUTORA PRACY KONKURSOWEJ  
(uczestnika konkursu)  

Imię i nazwisko …………………………………………………………………. 

PESEL ………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu ………………………………………………………. 

Adres e-mail ……………………………………………………………. 

Adres korespondencyjny …………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Krótki opis idei pamiątki: 

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

 
Opis proponowanej technologii wykonania: 

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

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

 
Szacunkowy koszt produkcji 1 egzemplarza: 

przy nakładzie 100 szt.:…………………….. PLN 
przy nakładzie 1000 szt.: …………………… PLN 

 
Opis autora projektu/prototypu pamiątki: 

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

 

 

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

Podpis uczestnika konkursu    data 
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OŚWIADCZENIE  

pełnoletniego uczestnika konkursu „Pamiątka z gminy Jeziorany” 
grudzień 2020 

 

Oświadczam, że:  
 

1) zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu; 

 
2) przysługuje mi pełnia praw autorskich do złożonego projektu i prawa te nie są obciążone ani ograniczone 
na rzecz osób trzecich; 
 

3) projekt nie narusza praw autorskich osób trzecich zarówno osobistych, jak i majątkowych; 
 
4) zostałem/am poinformowany/a o zasadach przetwarzania danych osobowych stosowanych przez Miejski 
Ośrodek Kultury w Jezioranach. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
(obejmujących imię, nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres poczty elektronicznej),  
dla celów związanych z organizacją Konkursu; 
 
5) wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie podanych w Formularzu Zgłoszeniowym danych 
osobowych w ciągu 5 lat od zakończenia konkursu ”Pamiątka z gminy Jeziorany” w celu jego promowania; 
 

6) przyjmuję do wiadomości, iż jestem uprawniony/na do uzyskania informacji dotyczących przekazanych 
danych oraz do ich poprawiania. W celu wykonania powyższego uprawnienia, skontaktuję się z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury w Jezioranach. Przysługuje mi również prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego 
przetwarzania mojego wizerunku, cofnięcia zgody, udzielonej w niniejszym zezwoleniu, oraz wniesienia 
skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
7) wyrażam zgodę na publikację przez Organizatora Konkursu „Pamiątka z gminy Jeziorany”,  
tj. Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach, mojego wizerunku podczas ww. konkursu a także na użycie 
(powielanie i rozpowszechnianie) fotografii oraz innych plików multimedialnych, na których widnieje mój 
wizerunek do celów przeprowadzenia Konkursu. 
 

8) przyjmuję do wiadomości, że publikacja mojego wizerunku następuje nieodpłatnie oraz, że wyrażenie 
zgody jest udzielane na czas trwania Konkursu oraz pokonkursowych działań promocyjnych; 
 

9) wyrażając zgodę na przechowywanie i upublicznienie przez Organizatora nadesłanej Pracy Konkursowej, 
udzielam Organizatorowi prawa do: 

a) jednokrotnego wykorzystania zgłoszonej pracy w Konkursie do oceny złożonych Prac Konkursowych; 

b) zwielokrotniania i utrwalania dowolną techniką, w tym wprowadzanie do pamięci komputerów; 

c) wprowadzanie i rozpowszechnianie w internecie oraz innych sieciach informatycznych; 

d) wystawianie, publikowanie, wyświetlanie oraz odtwarzanie dowolną techniką; 

e) wykorzystanie w utworach multimedialnych i publikacjach; 

f) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  
i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnienie projektu na licencji Creative Commons Uznanie 
autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa (BY-SA). 
 
 

 

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

Podpis uczestnika konkursu    data 
 

 

 


