
 
 

załącznik nr 2do Regulaminu  
Konkursu Fotograficznego  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ) 
do Konkursu Fotograficznego pn.: 

 „LASY WARMIŃSKIE I ICH MIESZKAŃCY” 
 
Imię i nazwisko Adres zamieszkania  

   

Telefon Adres e-mail: 

  

Nazwa szkoły 

 

Wykaz przesłanych prac, wraz z tytułami: 

Lp. Tytuł zdjęcia Krótki opis zdjęcia (nazwa i lokalizacja) 

1.   

2.   

 

                  
 
     Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………… w Konkursie Fotograficznym. 

                                                                                                 (imię i nazwisko) 
Niniejszym oświadczam, że: 

1) udostępniono mi Regulamin Konkursu Fotograficznego pn.: „LASY WARMIŃSKIE I ICH MIESZKAŃCY”, którego 
organizatorem jest Starosta Lidzbarski i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie jego warunki, 

2) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka przez 
Organizatora w celach wynikających z Regulaminu Konkursu Fotograficznego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. 
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), 

3) zostałam/em** poinformowana/y** o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 
danych osobowych mojego dziecka i ich poprawienia w każdym czasie, 

4) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w przekazach telewizyjnych lub multimedialnych, 
Internecie oraz w postaci fotografii lub innego materialnego nośnika wizerunku na potrzeby przeprowadzenia 
Konkursu Fotograficznego oraz w celach zgodnych z działalnością prowadzoną przez Powiat Lidzbarski-Starostwo 
Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim., na podstawie przepisu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.), 

5) moje dziecko jest autorem zgłoszonej pracy/zgłoszonych prac**,, a przedmiot zgłoszonej pracy/zgłoszonych prac** nie 
narusza praw autorskich, ani innych praw i godności osób trzecich oraz, że prawa autorskie do tej pracy nie są 
ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich, 

6) poprzez przesłanie prac na Konkurs Fotograficzny upoważniam nieodpłatnie Organizatora do ich wykorzystania (w 
sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności w działaniach promocyjnych 
podejmowanych przez Organizatora oraz udzielam nieodpłatnej, niewyłącznej i bezterminowej licencji do egzemplarzy 
wykonanych prac, płyt CD na ich wykorzystanie z poszanowaniem, autorskich praw osobistych, na polach eksploatacji, 
o których mowa w rozdziale 6 Regulaminu Konkursu Fotograficznego pn.: „LASY WARMIŃSKIE I ICH MIESZKAŃCY”. 
 
 
 
…………………………………..      …………………………………………………………. 
       (miejscowość i data)                                                                                                (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego**) 
 
 
** niepotrzebne skreślić 


