
Załącznik nr 1 do Regulaminu  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY/OŚWIADCZENIE 
Miejskiego konkursu plastycznego pn. „Bełchatowska Kartka Wielkanocna”- druga edycja 

 

Imię i nazwisko Uczestnika konkursu: .................................................................. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: ......................................................... 

Adres zamieszkania: 

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

(ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) 

Numer telefonu: ........................................................................................... 

Adres e-mail: ............................................................................................... 

Jako rodzic/prawny opiekun zgłaszam pracę konkursową dziecka w następującej kategorii 

wiekowej (zaznaczyć jedno z poniższych): 

□ Kategoria I – uczniowie klas I-III szkół podstawowych,  

□ Kategoria II – uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych 

Szkoła, do której uczęszcza Uczestnik konkursu:..................................................... 

Oświadczenie: 

□ Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem miejskiego konkursu plastycznego pn. „Bełchatowska Kartka 

Wielkanocna” promującego Miasto Bełchatów i w pełni akceptuję jego postanowienia oraz ponoszę odpowiedzialność 
prawną z tytułu ewentualnego naruszenia praw autorskich osób trzecich przez zgłoszoną pracę.  

□ Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz rodzica/opiekuna prawnego 

podanych w formularzu zgłoszeniowym w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy, a także promocji 
Miasta Bełchatowa, w zakresie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej wyłącznie w celach kontaktowania się  
w ramach niniejszego konkursu. 

□ Oświadczam, że dane podane w formularzu zgłoszeniowym na dzień złożenia formularza są prawidłowe. 

□ Oświadczam, że zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną będącą integralną częścią Regulaminu miejskiego 

konkursu plastycznego pn. „Bełchatowska Kartka Wielkanocna” (§ 7. Ochrona danych osobowych). 

□ Oświadczam, że wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie: publikowanie stworzonej 

przez Uczestnika pracy konkursowej wraz z podaniem imienia i nazwiska. Jednocześnie przekazuję nieodpłatnie 
majątkowe prawa autorskie do tej pracy. Jestem świadomy/a, że niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, 
w szczególności w materiałach informacyjnych i promocyjnych konkursu oraz w Internecie, prasie, telewizji, na 
oficjalnej stronie internetowej miasta www.belchatow.pl, na miejskich profilach w mediach społecznościowych 
facebook.pl (Miasto Bełchatów) oraz w Miejskim Biuletynie Informacyjnym Miasta Bełchatowa. 

□ Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz kategorii 

wiekowej Uczestnika na liście Laureatów konkursu w szczególności w materiałach informacyjnych i promocyjnych 
konkursu oraz w Internecie, prasie, telewizji na oficjalnej stronie internetowej miasta www.belchatow.pl, na miejskich 
profilach w mediach społecznościowych www.facebook.pl (Miasto Bełchatów) oraz w Miejskim Biuletynie Informacyjnym 
Miasta Bełchatowa. 

□ Oświadczam, że w przypadku wygranej w konkursie i przyznania Uczestnikowi nagrody, zgodnie z § 6. Regulaminu 

Konkursu, wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika oraz wypowiedzi (głosu) wraz  
z podaniem imienia i nazwiska. Jednocześnie przekazuję nieodpłatnie prawa autorskie i majątkowe. Jestem 
świadomy/a, że niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności w materiałach informacyjnych  
i promocyjnych konkursu oraz w Internecie, prasie, telewizji, na oficjalnej stronie internetowej miasta 
www.belchatow.pl , na miejskich profilach w mediach społecznościowych www.facebook.pl (Miasto Bełchatów) oraz  
w Miejskim Biuletynie Informacyjnym Miasta Bełchatowa. Wizerunek Uczestnika może być użyty do różnego rodzaju 
form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, 
lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich zdjęć oraz 
wypowiedzi z udziałem Uczestnika wykonanych w calach dokumentacyjnych, promocyjnych Miasta Bełchatów. Niniejsza 
zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie. Niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń, w tym również  
o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), z tytułu wykorzystywania wizerunku Uczestnika oraz głosu na potrzeby jak 
w oświadczeniu. 
 
 
………………………………………………………        ……………………………………………………… 

Miejscowość i data       Czytelny podpis 

 


