
Załącznik  do regulaminu Konkursu Pisanek i Palm 
Wielkanocnych 

KARTA ZGŁOSZENIA  
KONKURS  PISANEK I PALM WIELKANOCNYCH 
 

Dane uczestnika konkursu 

Imię i nazwisko  

Klasa, nazwa szkoły  

 
Oświadczenia opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy  

 
Niniejszym oświadczam, iż ja, niżej podpisany/a, jestem opiekunem prawnym (rodzicem) 
dziecka ………………………………………………………………………………* i korzystam z pełni praw 
rodzicielskich/opiekuńczych w stosunku do wyżej wskazanego dziecka.  
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu Pisanek i Palm Wielkanocnych, 
organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni, akceptuję jego warunki                                
i  wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w tym konkursie. 

...................................................................................... 
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy) 
* imię i nazwisko dziecka (autora pracy) 

 
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu 
Pisanek i Palm  Wielkanocnych – Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni, danych osobowych 
dziecka umieszczonych w zgłoszeniu, w celach związanych z prowadzeniem                                     
i dokumentowaniem konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a 
dobrowolności podania danych oraz, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do 
podanych danych oraz możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
Ponadto, wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na  podawanie do wiadomości publicznej 
imienia, nazwiska oraz wizerunku mojego dziecka w związku z jego udziałem w konkursie, 
we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach 
(w tym gazecie „Wiadomości z Gminy Lubenia” oraz na portalu społecznościowym 
Facebook). 
 
....................................................................... 
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy) 
*podkreślić właściwe 

Jako opiekun prawny (rodzic) wyżej wskazanego autora pracy plastycznej, oświadczam, że 
przenoszę nieodpłatnie na Organizatora konkursu – Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni – 
autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej na konkurs pracy.  Przeniesienie praw 
autorskich następuje na zasadach wyłączności, na czas nieograniczony i obejmuje prawo 
do wielokrotnego nieodpłatnego publikowania pracy na wszelkich polach eksploatacji. 
Z chwilą dostarczenia pracy konkursowej do Organizatora konkursu na Organizatora 
przechodzi prawo własności do przysłanej pracy. 
 

........................................................................... 
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy) 
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