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OŚWIADCZENIE 

 
 

 
 
Ja niżej podpisany/-a 
 
I. Składam oświadczenie następującej treści: 

1. zgłaszam swój udział/ udział mojego dziecka/podopiecznego …………………………  
…………………………………….. w konkursie 

2. znam zasady określone w regulaminie konkursu i akceptuję jego postanowienia 
3. posiadam prawa własnościowe i autorskie do zgłaszanych zdjęć 
4. oświadczam, że fotografie nie naruszają praw autorskich osób trzecich, a także że  

w przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko organizatorowi konkursu  
z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw autorskich do fotografii,  w tym prawa 
własności, autorskich praw osobistych i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr 
osobistych, przejmuję odpowiedzialność na siebie, zwalniając z odpowiedzialności 
prawnej Organizatora konkursu; 

5. posiadam zgodę na publikację wizerunku osób występujących na fotografiach;  
 
II. Upoważniam Organizatora na zasadzie niewyłączności: 
 

1. do nieodpłatnego korzystania i rozporządzania zgłoszonymi do konkursu fotografiami, 
w sposób nieograniczony terytorialnie, czasowo oraz co do liczby zwielokrotnień na 
następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnienia obrazu – 
wprowadzania do pamięci komputera – publicznego udostępniania w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  
w tym poprzez Internet, publicznego odtwarzania, publicznego wyświetlania, 
nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz każdorazowo  
w kontekście ich związku z konkursem;  

2. do nieodpłatnego użycie zdjęć w materiałach promocyjnych konkursu materiałach 
edukacyjnych, w ulotkach, folderach, katalogach, na stronach www i w materiałach 
multimedialnych, wystawach;  

 
III. Wyrażam zgodę na:  
 

1. przetwarzanie moich/dziecka/podopiecznego danych osobowych zgodnie z ustawą  
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 
101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora konkursu w celach związanych  
z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu, o którym mowa powyżej, w tym na 
ich opublikowanie w środkach masowego przekazu.  

2. na nieodpłatne przeniesienie na  Organizatorów autorskich praw majątkowych do 
fotografii, o których mowa w regulaminie, w tym ich opublikowanie bez ograniczeń  
w zakresie terminu, wielokrotności, pól eksploatacji oraz kontekstu publikacji. 
Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności: utrwalenie, zwielokrotnienie 
określoną techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, 
publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, wystawienie, najem, dzierżawa.  

 
 
…………………………………      ………………………..   ……………………………… 
             Miejscowość, data                      Podpis rodzica/opiekuna                Podpis uczestnika 


