
 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI  
pod hasłem: 

„Moja kolorowa gmina Pruszcz Gdański” 

organizowanego z okazji 50 lat istnienia gminy Pruszcz Gdański                 

Imię i nazwisko, wiek autora/autorów: ………………………………………………………………………………………………...…… 

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

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

Kategoria:…………………………………………………….……………………………………………………………..…………….………………………….……… 

Adres placówki : ……………………………………………………………………………………………………………………………….….… 

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

Imię i nazwisko opiekuna/wychowawcy: ……………………………………………….…………………………………..………….…………… 

Numer telefonu kontaktowego: ……………………………………………………….……………….………………………………….…..………….. 

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

                                                                                                                                                        (PODPIS ZGŁASZAJĄCEGO)  

OŚWIADCZENIA 

• Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu: 
Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy podopiecznego będącego autorem pracy konkursowej – 

dalej jako „utwór”, zgłoszonego do gminnego konkursu plastycznego dla dzieci „Moja kolorowa gmina 

Pruszcz Gdański- organizowanego z okazji 50 lat istnienia Gminy Pruszcz Gdański”, organizowanego 

przez Ośrodek Kultury, Sztuki i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański (zwany Organizatorem), 
oświadczam, że jestem uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie 
wskazanym w niniejszym oświadczeniu. 
Jako przedstawiciel ustawowy autora, przenoszę nieodpłatnie na Organizatora – Ośrodek Kultury, Sztuki 
i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański autorskie prawa majątkowe do utworu, a także prawa 
zależne. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji: 
rozpowszechnianie, przystosowywanie i publikowanie pracy oraz jej zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką 
i w dowolnym celu, publiczne wystawianie pracy oraz jej wykorzystywanie w środkach masowego przekazu 
przez Organizatora, wykorzystanie we wskazanym wyżej zakresie nadesłanej/przekazanej pracy przez 
podmioty współpracujące z Organizatorem. Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami 
zależnymi, przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia. 

• Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO zawartą w regulaminie 
konkursu. 

• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: 
Opiekunowie zgłaszający dzieci do udziału w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
Administratora następujących danych: imię, nazwisko, wiek Uczestnika, adres, nr telefonu i adres e-mail; 
nazwę, adres i e-mail szkoły/placówki zgłaszającej Uczestnika oraz imię, nazwisko i e-mail nauczyciela 
zgłaszającego Uczestnika. 
Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest 
dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie. 

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

                                                                                                                (PODPIS  RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO) 

 


