
 

Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

 

1. Dane uczestnika 

– imię i nazwisko: 

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

– adres zamieszkania: 

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

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

– adres e-mail: 

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

– numer telefonu: 

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

– PESEL: 

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

 

2. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. 

 
3. Oświadczam, że utwór nadesłany na Konkurs jest wynikiem mojej 

samodzielnej pracy oraz udzielam Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej 

licencji na korzystanie z tego utworu do dnia 31 marca 2021 roku na 

następujących polach eksploatacji: 

a) wprowadzenie utworu do pamięci komputerów Organizatora, 

b) ograniczone rozpowszechnianie utworu w ramach działań konkursowych 

(udostępnienie egzemplarzy w wersji drukowanej bądź utrwalonych na innych 

nośnikach jurorom, Organizatorowi konkursu oraz osobom wskazanym przez 

Organizatora), 

c) powielanie w dowolnej technice i dowolnym nakładzie na użytek wymogów 

Konkursu. 

 



 

4. Oświadczam, iż przysługują mi pełne prawa, w tym autorskie prawa osobiste i 

majątkowe, do utworu, a w szczególności, że utwór ten – zarówno jako całość, jak i 

poszczególne jego fragmenty – nie narusza praw osób trzecich. 

 
5. W czasie trwania Konkursu oraz w okresie do dnia 31 marca 2021 roku 

zobowiązuję się nie udzielać licencji na korzystanie z utworu nadesłanego na 

Konkurs innym osobom ani nie przenosić praw do tego utworu na osoby trzecie. 

Zobowiązuję się także poinformować Organizatora o każdej zmianie dotyczącej 

moich praw do utworu oraz moich danych. 

 
6. Zezwalam / nie zezwalam* na wykorzystanie mojego imienia, nazwiska, 

wizerunku oraz informacji o miejscowości, w której mieszkam, jak również o 

wynikach Konkursu w odniesieniu do utworu nadesłanego przeze mnie na Konkurs 

w celu informowania (także w mediach) o moim udziale w Konkursie. 

 
7. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję wszystkie 

warunki przewidziane w Regulaminie Konkursu. 

 
8. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych 

osobowych, podanych powyżej, przez Organizatora w celach organizacji i 

przeprowadzenia Konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach Konkursu**. 

 
 
……………………………………     …………………………………… 
miejscowość i data      czytelny podpis 

 

___________________________________ 

* Niepotrzebne skreślić. 

** Organizator informuje, że przysługuje Panu / Pani prawo dostępu do treści 

swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 

 


