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OŚWIADCZENIE 

Uwaga, warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podpisanie oświadczenia przez obydwoje  
rodziców/opiekunów. Prace z dołączonym Oświadczeniem podpisanym wyłącznie przez jednego 
rodzica/opiekuna, jak również podpisanym za pomocą komputera nie będą oceniane. Oświadczenie należy 
podpisać odręcznie. 
                                                                                                                      
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w związku z udziałem dziecka w konkursie plastycznym dla uczniów 
klas  I-III oraz IV-VII szkół podstawowych pod tytułem „Chociaż moja babcia i dziadek zapominają, ja zawsze o nich 
pamiętam”. 
 

I. Ja, niżej podpisany/podpisana 
 
…………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 
 
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
(podopiecznego) 
 
…………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 
 

II. Ja, niżej podpisany/podpisana 
 
…………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 
 
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
(podopiecznego) 
 
…………………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 

w konkursie plastycznym dla uczniów klas I- III oraz IV-VII szkół podstawowych pod hasłem „Chociaż moja 
babcia i dziadek zapominają, ja zawsze o nich pamiętam” na zasadach określonych w Regulaminie, a ponadto 
w imieniu dziecka/Uczestnika: 
1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem konkursu. 
2. Oświadczam, że dziecku/Uczestnikowi  przysługuje  autorskie prawo majątkowe i osobiste do przekazanej 
pracy konkursowej. 
2. Oświadczam, iż w imieniu mojego dziecka/Uczestnika przenoszę na Fundację Pro Civitas Bono jako 
Organizatora Konkursu autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej na następujących polach: 
a) druk lub powielanie w dowolnej technice, liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie pozostających w związku  
z celem Konkursu, o którym mowa w § 3 Regulaminu; 
b) upublicznianie, przesyłanie lub używanie w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do 
rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzanie do pamięci 
komputera); 
c) prezentowania prac na wystawach pozostających w związku z celem Konkursu, o którym mowa  
w  § 3 Regulaminu; 
d) wykorzystywanie do celów marketingowo-promocyjnych mających związek z celem Konkursu 
e) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów zwycięskich i wyróżnionych prac. 
3. Oświadczam, iż  przenoszę na  Fundację Pro Civitas Bono jako Organizatora Konkursu wraz  
z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej w całości na nieograniczone w czasie, 
prawo do wykonywania praw zależnych do pracy konkursowej, w szczególności poprzez wprowadzanie zmian, 
modyfikacji (prawa zależne) oraz niewyłączne, nieograniczone w czasie, prawo do zezwalania na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego do wszystkich produktów i utworów powstałych w związku  
z wykorzystaniem pracy konkursowej. 
4. Udzielam w imieniu dziecka oraz własnym upoważnienia do wykorzystywania oraz przetwarzania danych 
osobowych w celach wynikających z organizacji Konkursu, oświadczając jednocześnie, iż dane podaję 
dobrowolnie. 
5. Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowany 
podczas realizacji Konkursu „Chociaż moja babcia i dziadek zapominają, ja zawsze o nich pamiętam”,  
w materiałach promocyjnych Organizatora Konkursu, w szczególności w Internecie, w formie drukowanej 
 i w innych formach.  
 
 
...…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Podpisy  rodziców  (opiekunów prawnych) 


