FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
V EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI
„Twoja ulubiona opowieść biblijna”
1. Imię i nazwisko uczestnika: ………………….....…………..….………………….…………..
2. Adres zamieszkania: ……………………………..………………….…………………………….
3. Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………..…….
4. Tytuł pracy: ………………………………....……..…………….…..............................................
5. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: …………………………………………....…………..
6. Wiek uczestnika: ………………………………………………….……………………….………..
7. Kategoria wiekowa (zaznacz odpowiednią):
I: 4-6 lat II: 7-9 lat III: 10-13 lat

…………………………….…...………………………………………………….
Data i czytelny podpis opiekuna prawnego autora utworu

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu plastycznego

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu majątkowych praw autorskich
na Organizatora Konkursu oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Jako opiekun prawny autora pracy konkursowej zatytułowanej:
…………………………………..................................................................................................................................................,
wykonanej przez ....................................................................................... (imię i nazwisko uczestnika),
zwanej dalej „utworem”, zgłoszonej do konkursu plastycznego „Twoja ulubiona opowieść
biblijna”, oświadczam, że jestem uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich
do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Jako opiekun prawny
przenoszę nieodpłatnie (w momencie podpisania oświadczenia) na Organizatora konkursu Centrum Rozwoju Lokalnego z siedzibą przy ul. Zaparkowej 23, 42-400 Zawiercie - autorskie
prawa majątkowe do utworu w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania utworu w części lub w całości, tj. wytwarzania
egzemplarzy utworu bez względu na zastosowaną technikę (w tym technikę
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową), liczbę i wielkość
nakładu,
b) obrotu oryginałem utworu albo jego egzemplarzami, tj. wprowadzania do obrotu,
najmu, użyczenia oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania utworu,
rozpowszechniania, wystawiania, wyświetlania również w formie cyfrowej lub drogą
elektroniczną, wykorzystania utworu w części lub w całości w wydawnictwie
książkowym, kalendarzu wielo- lub jednoplanszowym, publikacjach elektronicznych,
c) praw pokrewnych z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska autora, do czego
Organizator jest upoważniony.
Jako opiekun prawny autora utworu oświadczam, że utwór jest autorstwa mojego
podopiecznego i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw
autorskich i praw zależnych na Organizatora konkursu nie naruszam w żaden sposób praw
osób trzecich.
Jako opiekun prawny autora utworu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego podopiecznego dla potrzeb niezbędnych do realizacji przedmiotowego konkursu w
zakresie wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, zgodnie z rozporządzeniem 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).
Akceptuję regulamin

…………………………….…...………………………………………………….
Data i czytelny podpis opiekuna prawnego autora utworu

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu plastycznego

