
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 

METRYCZKA 

1. Imię i nazwisko ucznia:……………………………………………................................. 

2. Klasa:…………………………………………………………………............................ 

3. Nazwa szkoły:…………………………………………………………………………... 

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

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

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

4. Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego: 

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

5. Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca oraz 

adres e–mail:  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu  

 

Nazwa szkoły: 

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

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

Adres szkoły: 

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

Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego przygotowano pracę 

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

Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego: 

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

 

OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH NA 

ORGANIZATORA KONKURSU ORAZ PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………...................jako przedstawiciel 

ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka ………………………………………………, 

będącego autorem pracy konkursowej – zwanej dalej jako „utwór”, zgłoszonego przez szkołę: 

…………………………………………………………………………………………………

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

klasa: …………, do konkursu plastycznego „PRZEMOC NIE JEST ROZWIĄZANIEM!”, 

organizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9,  

44-100 Gliwice  dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Gliwice (zwanego dalej 

Organizatorem), oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw 

autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. 

Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny autora przenoszę nieodpłatnie  

na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu. 

Autorskie prawa majątkowe do utworu przechodzą na Organizatora w momencie podpisania 

niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie 

wykorzystania utworu i rozporządzania nim, w tym zezwolenie na rozporządzenie  

i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora 



dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe na następujących polach 

eksploatacji: 

a) publiczne prezentowanie, 

b) wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji. 

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu zezwalam 

Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym 

powyżej. 

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu oświadczam, że utwór 

jest autorstwa mojego dziecka i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem 

majątkowych praw autorskich nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. 

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora wyrażam zgodę  

na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, 

zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Przetwarzane dane (imię i 

nazwisko, szkoła, praca plastyczna) mogą być publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. 

Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Podanie danych jest dobrowolne. 

 

 

 

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

(data i podpis - przedstawiciel ustawowy      (data i podpis Organizatora) 

autora/opiekun prawny autora)  

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu 

 

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

złożone w dniu ………………………… w …………………………………………………………. 

przez:………………………………………………………………………………………………….. 

Jako przedstawiciel ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka …………………………........  

uczącego się  w klasie ..........................w   szkole............................................................................... 

niniejszym wyrażam zgodę na:  

Przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego oraz nieodpłatne wykorzystywanie, 

prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie, na potrzeby konkursu „PRZEMOC NIE JEST 

ROZWIĄZANIEM!”, organizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych 

Wałów 9, 44-100 Gliwice (zwane dalej Organizatorem) dla uczniów szkół podstawowych, zwanego 

dalej „Konkursem” oraz w celach informacyjnych i promujących Konkurs, wizerunku i wypowiedzi 

mojego dziecka/podopiecznego, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym 

w postaci dokumentacji filmowej lub dźwiękowej). 

1. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  

Dla potrzeb Konkursu wizerunek mojego dziecka/podopiecznego może być użyty do różnego 

rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji a także zestawiony 

z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast 

nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, 

dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu oraz w celach 

informacyjnych, promujących Konkurs – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. 

2. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie  

na stronach internetowych  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach. 

3. Wizerunek dziecka/podopiecznego nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej  

dla dziecka/podopiecznego lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego. 

4. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka/podopiecznego oraz 

ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 

5. Ponadto oświadczam, że zostałem/am poinformowany/-a o celu Konkursu i w pełni go akceptuję. 

 

 

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

(data i podpis przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora)  

 

 


