
Załącznik nr 1 do Regulaminu 
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA Konkursu „Kręci nas historia” 
 

Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu (w przypadku Uczestników 
niepełnoletnich)* 

Adres zameldowania Uczestnika Konkursu 

Adres zameldowania opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu (w przypadku Uczestników 
niepełnoletnich)* 

Adres korespondencyjny Uczestnika Konkursu 

Adres korespondencyjny opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu (w przypadku Uczestników 
niepełnoletnich)* 

Kontakt (aktualny numer telefonu i adres e-mail Uczestnika Konkursu / opiekuna prawnego— 
podstawa kontaktu Organizatora z Uczestnikiem Konkursu) 

Kategoria wiekowa (proszę wybrać) 
- dzieci i młodzież (do 16 roku życia) 
- dorośli i młodzież (od 16 roku życia) 

Tytuł Pracy konkursowej 



Czas trwania pracy konkursowej 

Miejsce nagrania Pracy konkursowej i jego związek z tematem konkursu 

Link do Pracy konkursowej 

Informacja o podkładzie muzycznym (jeśli został zastosowany)* 

*Pozostawić puste, jeśli nie dotyczy. 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu „Kręci nas historia” i akceptuję jego 
treść. 
 
 
……………………………………………………………………..               …………………………………………………………………….. 
  (miejscowość, data) (miejscowość, data) 
 
 
 
……………………………………………………………………..               …………………………………………………………………….. 
 (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) (czytelny podpis Uczestnika Konkursu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu Konkursu „Kręci nas historia” i udzielam 
na czas nieoznaczony Organizatorowi Konkursu niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie 
licencji na korzystanie przez Organizatora z praw do Pracy konkursowej na następujących polach 
eksploatacji: 

• w zakresie trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części – 
wprowadzenie do pamięci komputera i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w 
tym cyfrową i elektroniczną, oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich 
zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie 
tymi kopiami, 

• tworzenie oraz rozpowszechnianie utworów zależnych, nowych wersji i adaptacji 
(przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany), 

• rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, 

• wykorzystywanie, w tym dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, wprowadzenie do 
obrotu oryginału albo egzemplarzu nagrania wykonania artystycznego, publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie nagrania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym, w tym z możliwością nieograniczonego ich pobierania na 
urządzenia elektroniczne, 

• prezentowania artystycznego wykonania w prasie, telewizji, na stronach internetowych oraz 
wydawnictwach drukowanych i elektronicznych w celach informacyjno-promocyjnych 
Organizatora. 

Równocześnie wyrażam zgodę na realizowanie przez Organizatora uprawnień do wykonywania 
zależnych praw autorskich w stosunku do Pracy konkursowej i decydowania o pierwszym 
udostępnieniu publiczności. Powyższe uprawnienia Organizator Konkursu może realizować wedle 
swojego uznania wobec Pracy konkursowej w całości lub części. 
 
 
……………………………………………………………………..               …………………………………………………………………….. 
  (miejscowość, data) (miejscowość, data) 
 
 
 
……………………………………………………………………..               …………………………………………………………………….. 
 (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) (czytelny podpis Uczestnika Konkursu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego 
wizerunku /Uczestnika, zgodnie z art. 81 ust, 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
w jakiejkolwiek formie w materiale zdjęciowym, zarejestrowanym w związku z Konkursem i 
udostępnieniem na stronie internetowej Organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach 
społecznościowych prowadzonych przez Organizatora, również w celach promocji i reklamy 
Konkursu. 
 
 
……………………………………………………………………..               …………………………………………………………………….. 
  (miejscowość, data) (miejscowość, data) 
 
 
 
……………………………………………………………………..               …………………………………………………………………….. 
 (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) (czytelny podpis Uczestnika Konkursu) 
 
 
Ja niżej podpisana/ny wyrażam zgodę: 

• na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Organizatora Konkursu oraz ich 
przetwarzanie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.): 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 (określane jako RODO) w celu przeprowadzenia Konkursu 
oraz dalszego wykorzystania Pracy Konkursowej; 

• podawanie przez Organizatora do publicznej informacji: imienia i nazwiska uczestnika 
Konkursu, jego wieku, wykorzystanie i udostępnienie wizerunku uczestnika Konkursu w 
szczególności poprzez wykonanie fotografii, publikację Pracy konkursowej zawierającej 
wizerunek uczestnika Konkursu i opublikowanie tych fotografii na stronie internetowej 
Organizatora. 

 
 
……………………………………………………………………..               …………………………………………………………………….. 
  (miejscowość, data) (miejscowość, data) 
 
 
 
……………………………………………………………………..               …………………………………………………………………….. 
 (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) (czytelny podpis Uczestnika Konkursu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


