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Załącznik 1 Regulaminu Konkursu 

 

 

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU 
 

                

 

      ................................................................ 
          (miejscowość, data) 

 

 

Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie do konkursu praca/ prace* jest/ są/* wynikiem mojej własnej 

twórczości i nie narusza/ją* praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz  nie 

została/y* zgłoszona/e* do innych konkursów; zobowiązuję się także nie zgłaszać jej/ ich* do udziału 

w innych konkursach. 

 

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych organizatora 

konkursu….................................................................................................................................................

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

                                                       (nazwa i adres stacji sanitarno-epidemiologicznej) 

 

i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), dla celów niezbędnych do realizacji czynności związanych  

z konkursem i wykorzystaniem dostarczonych prac. 

 

 

 

 

 

      ...................................................................................... 
                            (czytelny podpis uczestnika konkursu – imię i nazwisko) 

 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuję jego 

treść. 

 

 

           

         ...................................................................................... 
                            (czytelny podpis uczestnika konkursu – imię i nazwisko) 

   
  

 

 

 

 
* właściwe podkreślić 
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ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO NA UDZIAŁ  

W KONKURSIE DZIECKA, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁO 18 ROKU ŻYCIA 
 

 

        ................................................................. 
               (miejscowość, data) 

 

 

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy................................................................................. 
  (imię i nazwisko uczestnika konkursu)  

 

niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie...................................................................... 
                                                                                                         (nazwa konkursu) 

 

...................................................................................na zasadach określonych w regulaminie konkursu. 

 

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca / prace* jest / są* wynikiem własnej 

twórczości.................................................................................................................................................. 

                                                                           (imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

i nie narusza/ją/ praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie została/y 

zgłoszona/e do innych konkursów o podobnej tematyce. 

 

Wyrażam także zgodę na umieszczenie danych osobowych: 

....................................................................................................................................................................                                                                            
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

w bazie danych organizatora konkursu...................................................................................................... 
       (nazwa i adres stacji sanitarno-epidemiologicznej) 

 

i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania 

prac. 

 

.................................................................... 
                      (podpis przedstawiciela ustawowego) 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuję jego 

treść. 

 

.................................................................... 
                      (podpis przedstawiciela ustawowego) 

* właściwe podkreślić 



Załącznik 3 Regulaminu Konkursu 

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie  

pt.: „KRÓTKIE FILMY O DOPALACZACH” 

 

1. Nazwa szkoły 

 

 

 

2. Adres szkoły 

 

 

 

3. Nr telefonu 

 

 

 

4. e-mail 

 

 

 

5. Tytuł filmu 

 

 

 

6. Liczba osób w Zespole 

Uczniów (max. 4 osoby) 

 

 

 

7. Imiona i nazwiska Zespołu 

Uczniów 

 

 

1…………………………………………..…………….. 

2………………………………………….……………... 

3…………………………………………………..…….. 

4…………………………………………………..…….. 

8. Autor scenariusza 

 

 

 

9. Imię i nazwisko opiekuna 

Zespołu Uczniów 

 

 

 

10. Telefon kontaktowy  

i adres e-mail opiekuna 

Zespołu Uczniów 

 

 

 

 

 

 

 

…………………. 

 

 

 

 

 

…………………… 

 

 

 

……………………………………. 
(miejscowość, data)  (pieczątka placówki) (czytelny podpis dyrektora placówki) 

 



Załącznik 4 Regulaminu Konkursu 

FORMULARZ  

PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH  

 

Tytuł filmu: 

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

Uczestnik Konkursu: 

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

Imię i nazwisko oraz dane do kontaktu koordynatora programu: 

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

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

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

1. Cesja praw autorskich  

Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie na Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną  

w Gdańsku autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania 

i rozporządzania powyższym filmem, na całym świecie, w dowolnej formie i języku,  

a   wchodzi w życie z chwilą przyjęcia pracy.  

2. Oświadczenie Uczestnika Konkursu  

Uczestnik Konkursu oświadcza, że praca konkursowa jest oryginalna, wykonana przez podanego 

Uczestnika Konkursu, nie była wcześniej emitowana, nie zawiera bezprawnych stwierdzeń i nie 

narusza praw osób. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż praca konkursowa nie jest finansowana ze 

źródeł zewnętrznych. Uczestnik Konkursu oświadcza, że praca ma charakter utworu, o którym 

mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U.  

z 2017 r., poz. 880 ze zm.). 

3. Prawa Uczestnika Konkursu 

Uczestnik Konkursu zachowuje poniższe prawa:  

– wszelkie prawa własności odnoszące się do wykonanej pracy konkursowej, inne  

niż prawo autorskie.  

4. Publikacja 

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację filmu na wszelkich polach eksploatacji, zgodnie  

z Regulaminem Konkursu § 3 ust. 8. 

 

 

Podpis pełnoletniego Uczestnika Konkursu/Przedstawiciela Ustawowego: 

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

Imię i nazwisko (czytelnie):   

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

Miejsce i data:   

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


