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Załącznik do Regulaminu Konkursu 

 
Oświadczenie uczestnika konkursu na rodzinne relacje  

z obchodów Narodowego Święta Niepodległości i dnia św. Marcina  

 

Dane uczestnika: 
imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
miejsce zamieszkania (miejscowość): …………………………………………………………………………………….. 
telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………… 
wiek i płeć osób, dla których w razie wygranej mają zostać zakupione rowery: 
1) ……………………………………………………………………………………………………………… 
2) ……………………………………………………………………………………………………………… 
3) ……………………………………………………………………………………………………………… 
4) ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Niniejszym oświadczam, że: 
 
1. Zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Konkursu i w pełni ją akceptuję.  

Biorąc udział w Konkursie przenoszę nieodpłatnie w razie wygranej na Organizatora 
wszelkie nieograniczone autorskie prawa majątkowe do przedstawionej pracy, udzielam 
nieodpłatnie zgody na wykonywanie autorskiego prawa zależnego. 

 

2. Zapoznałem/-am się z informacją zamieszczoną w Regulaminie Konkursu dotyczącą 
przetwarzania danych osobowych. 
 

3. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w zakresie określonym zapisami 
Regulaminu. 
 

4. Oświadczam, że osoby utrwalone w mojej pracy, których zgoda jest konieczna do ich 
publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w zakresie określonym 
przepisami Regulaminu, w tym także umieszczenie ich wizerunku w Internecie. 
 

5. Oświadczam, że przysługują mi autorskie prawa majątkowe do pracy nadesłanej na 
Konkurs oraz ze zgłoszona przeze mnie praca nie narusza jakichkolwiek praw osób 
trzecich, ani przepisów prawa. Ponoszę pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia 
przez osobę trzecią roszczeń związanych ze zgłoszoną pracą. Jestem świadomy, ze 
przypadku zgłoszenia roszczeń osób trzecich do zgłoszonej przeze mnie pracy, jak i 
naruszenie nią bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, zostanie ona wykluczona 
z Konkursu.  
 

6. Oświadczam, że praca zgłoszona przeze mnie do Konkursu nie brała udziału w innych 
konkursach. 

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

 (miejscowość)                                    (data)                                               (podpis) 
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Punkt 7 i 8 proszę wypełnić, jeśli dotyczy zgłaszanej pracy: 

7. Oświadczam, że użyta przeze mnie w pracy konkursowej muzyka pochodzi z: 

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- w  przypadku wykorzystania muzyki udostępnionej bezpłatnie należy podać dokładny link do danego utworu 
lub jego licencji i dołączyć informacje o licencji, na której utwór został udostępniony, oraz zgodę twórcy, 
- w przypadku wykorzystania muzyki komercyjnej dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty licencyjnej.  
 

8. Oświadczam, że użyte przeze mnie w pracy elementy graficzne pochodzą z: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..  
- w przypadku wykorzystania grafiki lub video udostępnionych bezpłatnie dołączyć informacje o licencji, na 
której utwór został udostępniony, wraz z dokładnym linkiem do danego utworu i jego licencji lub zgodę twórcy. 
Za grafiki lub video uznaje się: fragmenty programów telewizyjnych, filmów, gier, teledysków, logotypy, 
animacje, zdjęcia itp., 
– w przypadku wykorzystania grafiki lub video ze źródeł komercyjnych do pracy konkursowej należy dołączyć 
potwierdzenie uiszczenia opłaty licencyjnej. 
 
 
 

…………………………….          ……………………………          ………………………………….. 
    (miejscowość)                                    (data)                                               (podpis) 
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