
 
Załącznik Nr 2. 

KARTA ZGŁOSZENIA 

wraz z oświadczeniem o przeniesieniu autorskich praw majątkowych 

„Orszak Trzech Króli. Mędrcy świata monarchowie 

gdzie śpiesznie dążycie?” 

/proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami/ 

Imię i  nazwisko uczestnika i data 

urodzenia 

 

 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

prawnego 

 

Nazwa i adres szkoły /przedszkola 

w której uczy się uczestnik 

 

 

 

 
Numer kategorii wiekowej, 

oznaczenie klasy/grupy 

szkolonej/przedszkolnej 

 

 

Dane kontaktowe 

rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

E-mail…………….…………………………………………. 

telefon…………….…………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY PLASTYCZNEJ 

 

1. Oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu i wyrażam / nie wyrażam*zgodę(y) na 

udział mojego dziecka/podopiecznego: 

 

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

/imię i nazwisko Uczestnika konkursu/ 

 

w konkursie plastycznym „Orszak Trzech Króli. Mędrcy świata monarchowie gdzie spiesznie dążycie?”.   

 

………………………………………………………………………. 

/miejscowość, data, czytelny podpis Rodzica – Opiekuna prawnego/ 

 

2. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez moje dziecko samodzielnie i jest ono jej jedynym 

autorem, nie była nigdzie wcześniej publikowana, ani przedstawiana na innych konkursach, że nie narusza 

jakichkolwiek praw osób czy podmiotów trzecich oraz że tylko jemu w sposób nieograniczony przysługują 

wszelkie prawa do utworu, w tym nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe oraz prawa zależne. 

3. W imieniu mojego dziecka/podopiecznego (Autora) przenoszę nieodpłatnie na Miejsko Gminny Ośrodek 

Kultury w Sędziszowie Małopolskim (Organizatora) z chwilą przekazania pracy plastycznej (Utworu) 

autorskie prawa majątkowe do Utworu, na następujących polach eksploatacji (sposoby korzystania z utworu): 

1) zwielokrotnienia utworu, w tym techniką cyfrową (digitalizacja);  

2) wprowadzaniu skanu utworu, jak i jego części do pamięci komputera;  

3) przechowywaniu Utworu zarówno w oryginale jak i poprzez kopie utworu; 

4) publicznego wystawienia utworu w siedzibie Organizatora  oraz w administrowanych przez niego 

jednostkach; 
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5) publicznego udostępniania utworu w Internecie na stronach internetowych Organizatora oraz 

społecznościowych profilach internetowych zarządzanych przez Organizatora typu Facebook, oraz w 

lokalnych mediach prasowych i telewizyjnych. 

 

 

………………………………………………………………………. 

/miejscowość, data, czytelny podpis Rodzica – Opiekuna prawnego/ 

 

 

3. Oświadczam, że zapoznałam(em) się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO (Załącznik Nr 1)i: 

 wyrażam / nie wyrażam*zgodę(y)na przetwarzanie moich danych osobowych i danych mojego 

dziecka (podopiecznego). 

 wyrażam / nie wyrażam*zgodę(y) na przetwarzanie moich danych osobowych i danych mojego 

dziecka (podopiecznego) w postaci wizerunku . 

 

 

………………………………………………………………………. 

/miejscowość, data, czytelny podpis Rodzica – Opiekuna prawnego/ 

 
* niewłaściwe skreślić 

 

 

 


