
Załącznik nr 1a – osoba pełnoletnia  

Karta Zgłoszenia Uczestnika Konkursu i Zgoda na udział w Konkursie 

WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

Imię i nazwisko 

Uczestnika Konkursu 
 

Wpisz TAK przy 

właściwej odpowiedzi 

Osoba 

pełnoletnia 
 

Osoba 

niepełnoletnia 
 

Nazwa i adres szkoły  

Klasa/Zawód/ Profil  

Adres e-mailowy 

Uczestnika Konkursu 
 

Telefon kontaktowy 

Uczestnika Konkursu 
 

Tytuł pracy Konkursowej  

 

Uczestnik Konkursu oświadcza, że: 

1) posiada pełnię praw autorskich osobistych i majątkowych do utworów - fotografii stanowiących pracę 

konkursową w Konkursie UCZEŃ W AKCJI V edycja „Zawodowa MOC”, 

2) niniejszym udziela Organizatorowi Konkursu licencji (prawa) na korzystanie z autorskich praw 

majątkowych do utworów, które zostaną wykorzystane w celu: 

- promowania edukacji poprzez prezentację fotograficznych prac uczniów przedstawiających proces nauki 

zawodu oraz jego efekty, 

- budowania pozytywnego wizerunku szkolnictwa branżowego i technicznego, 

- popularyzację zawodów realizowanych w Szkołach biorących udział w Konkursie, 

- oraz do utworzenia galerii zdjęć na stronie internetowej Organizatora Konkursu, Szkół biorących udział 

w Konkursie i na profilach Facebook, 

3) posiada zgodę osób widocznych w utworach - na wykorzystanie ich wizerunku w pełnym zakresie 

objętym niniejszym Konkursem, 

4) korzystanie z fotografii przez Organizatora Konkursu oraz podmioty, którym zostanie udzielona 

dalsza licencja, nie będzie naruszać praw osób trzecich, 

5) udziela Organizatorowi Konkursu prawa do korzystania z autorskich praw majątkowych do każdego 

z utworów, o których mowa w pkt 1, w następującym zakresie: 

a) wprowadzanie do upowszechnienia, 



b) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym,  

6) udzielona licencja jest bezpłatna, ma charakter niewyłączny i uprawnia Organizatora Konkursu do 

korzystania z utworu bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych, 

7) licencja na korzystanie z utworu, obejmuje prawo do powierzenia utrwalania lub zwielokrotniania 

utworu osobom trzecim, 

8) przyjmuje do wiadomości, iż w wypadku podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko 

Organizatorowi Konkursu na drodze procesu o naruszenie praw autorskich do utworu lub praw do 

wizerunku w związku z korzystaniem przez Organizatora Konkursu z licencji, Uczestnik zobowiązany 

będzie niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie Organizatora i zwolnić go z wszelkich roszczeń, 

zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia wraz z innymi kosztami. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu UCZEŃ W AKCJI V edycja „Zawodowa 

MOC” i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

………………………………………………………. 

                     Data i podpis Uczestnika Konkursu 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby udziału w Konkursie UCZEŃ 

W AKCJI  V edycja „Zawodowa MOC”. 

 

 

 

……………………………………………………… 

                    Data i podpis Uczestnika Konkursu 

 


