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Załącznik do Regulaminu Konkursu „Starszy Brat, Starsza Siostra – Moja historia” 

 

 

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu „Starszy Brat, Starsza Siostra – Moja historia” 
 
 

UCZESTNIK KONKURSU 

Forma i tytuł pracy konkursowej   

Imię i nazwisko  

Wiek 
 

Telefon  
 

E-mail 
 

Rola w Programie 

(zaznacz właściwe) 

□ Starszy Brat                                         □ Starsza Siostra 

□ Młodszy Brat                                        □ Młodsza Siostra 

Okres uczestnictwa w Programie (rok/lata) 
 

DODATKOWO W  PRZYPADKU OSÓB NIEPEŁNOLETNICH: 

Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego 
 

Telefon  
 

E-mail 
 

 

 

OŚWIADCZAM, ŻE:  

Zapoznałam (-em) się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.  

 

 

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

(miejscowość i data)                                         (podpis autora pracy) 

 

 
 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………………………………  

w Konkursie „Starszy Brat, Starsza Siostra – Moja historia”  

oraz zapoznałam (-em) się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.  
 

 

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

(podpis przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika) 
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OŚWIADCZAM, ŻE:  
 

1. Posiadam pełnię praw autorskich do przesłanego materiału i przenoszę je w pełni  na Organizatora  

w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem 

konieczności dostosowania do wymogów, jakie muszą zostać spełnione podczas jego prezentacji  

lub publikacji. 

2. Przenoszę nieodpłatnie niewyłączne prawa autorskie na rzecz organizatora bez ograniczeń czasowych  

i terytorialnych,  w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, 

wystawiania, udostępniania na stronach internetowych organizatora i innych stronach internetowych  

za zgodą organizatora oraz we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób 

ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu zgodnie z regulacjami określonymi w ustawie z dnia  

04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.). 

3. Przekazane materiały nie zostały uprzednio nigdzie opublikowane. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych zgodnie z zapisami ustawy  

z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) 

5. Posiadam zgodę osób fotografowanych oraz filmowanych na wykorzystanie ich wizerunku. 

 

 

………………………………………………………………… 

                                                                                                                                      (data i podpis uczestnika konkursu) 

 W przypadku niepełnoletniego uczestnika konkursu data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Udzielam Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczecinku, organizatorowi Konkursu „Starszy Brat, 

Starsza Siostra – Moja historia”,  nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć  

z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, 

utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu 

zgodnym z prowadzoną przez MOPS Szczecinek działalnością i celami konkursu. 

Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych oraz  

że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.  

 
                                                                     
 
     ……………………………………………..…………………………………………… 
                 (data i podpis uczestnika konkursu) 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Udzielam Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczecinku, organizatorowi Konkursu „Starszy Brat, 

Starsza Siostra – Moja historia”, nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć  

z wizerunkiem mojego dziecka …………………………………………………………………………………… bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie 

wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez MOPS 

Szczecinek działalnością i celami konkursu. 

Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych oraz  

że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.  
 

                                                                        ……………………………………………….………………………………………… 
            imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego 

 
 

……………………………………………..…………………………………………… 
 (data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 


