
 

 

 

 
 

Konkurs fotograficzny 

 „Zadrzewienia z daleka i bliska” 

 

Karta zgłoszenia 

1. Dane Uczestnika: 

Imię:  

Nazwisko:  

Adres e-mail  

Telefon:  

* Imię i nazwisko opiekuna  

 

2. Dane dotyczące zgłoszenia: 

** Fotografie pojedyncze / fotoreportaż  

Lp. Tytuł fotografii/fotoreportażu Miejsce wykonania fotografii 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

 

* Wypełnia opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika konkursu. 
** Niepotrzebne skreślid. 

 



 

 

 

 
 

3. Oświadczenia Uczestnika pełnoletniego: 

Oświadczam, że samodzielnie wykonałem pracę konkursową i posiadam do niej pełnie praw autorskich. Zgłoszona praca 

wcześniej nie była publikowana i przedstawiana w innych konkursach. 

Oświadczam, że udzielam Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na warunkach określonych w Regulaminie 

konkursu. 

Wyrażam zgodę na  umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie adresowej organizatora, we wszelkich 

działaniach związanych z konkursem fotograficznym „Zadrzewienia z daleka i bliska” zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 poz. 2135). 

 Wyrażam również zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska w mediach oraz na stronach internetowych 

Organizatora (w tym mediach społecznościowych typu Facebook) w przypadku nagodzenia bądź wyróżnienia mojej pracy 

konkursowej.   

 

........................................................................................................................................................... 

(miejscowośd, data, podpis pełnoletniego uczestnika konkursu) 

 

4. *Oświadczenia opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu: 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo w konkursie niepełnoletniego: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. oraz potwierdzam, że  

jest autorem pracy przesłanej do konkursu i udzielam Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na warunkach 

określonych w Regulaminie konkursu. 

Wyrażam zgodę na  umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych w/w niepełnoletniego w bazie adresowej organizatora, 

we wszelkich działaniach związanych z konkursem fotograficznym „Zadrzewienia z daleka i bliska” zgodnie z Ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 poz. 2135). 

Wyrażam również zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska w/w niepełnoletniego w mediach oraz na stronach 

internetowych Organizatora (w tym mediach społecznościowych typu Facebook) w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia 

jego pracy konkursowej. 

 

........................................................................................................................................................... 

(miejscowośd, data, podpis rodzica/ów-opiekuna/ów niepełnoletniego uczestnika konkursu) 

⃰  Wypełnia opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika konkursu. 


