
 

                                                                                   Załącznik 1 do Regulaminu konkursu literackiego 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy w Konkursie Literackim pt. „Tożsamość…”, 
 

Imię i nazwisko autora pracy……………………………………………………………………… 

Data urodzenia autora pracy ……………………………………………………………………… 

Nazwa szkoły
 
(jeśli uczęszcza)……………………………………………………………………. 

Imiona i nazwiska opiekunów (wypełnić gdy uczestnikiem konkursu jest osoba niepełnoletnia) 

……………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

……………………………………………………………………………………………………… 

Telefon ……………………………………………………………………………………………... 

e-mail ………………………………………………………………………………………………. 

dwucyfrowy nr 

kodu pracy* 

Tytuł 

  

 

 

 nr kodu pracy to dowolny ciąg 2 cyfr , który posłuży do późniejszej identyfikacji autora pracy. 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

(wypełnić gdy uczestnikiem Konkursu jest osoba pełnoletnia) 
Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że: 

1) jestem autorem i wyłącznym właścicielem pracy konkursowej; 

2) praca zgłaszana na Konkurs nie narusza prawa, w tym szczególności dóbr osobistych osób 

trzecich oraz, że zgłoszona praca jest wolna od jakichkolwiek roszczeń z tytułu autorskich praw 

majątkowych od osób trzecich, a w przypadku wystąpienia osób trzecich z takimi roszczeniami 

ponoszę wyłączną odpowiedzialność wobec tych osób; 

3) przekazuję Gminie Choczewo wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do 

niekomercyjnego wykorzystania zgłoszonej pracy. Przeniesienie to nastąpi w pełnym zakresie do 

wykorzystywania i rozporządzania w całości lub części, na zasadzie wyłączności, bez ograniczeń 

terytorialnych i czasowych. 

4) wyrażam zgodę na wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie, inne niekomercyjne 

rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie zgłoszonej do Konkursu pracy, jego odtwarzanie, 

wyświetlanie, umieszczanie na stronach internetowych w prasie lokalnej itp. 

5) wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, 

nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, wizerunek – 

ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.2014.1182 j.t.) 

 

 

………………………………….. 

data i czytelny podpis 

 
 

 

 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE 

(wypełnić gdy uczestnikiem konkursu jest osoba niepełnoletnia) 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………………..,  
                                                               imię i nazwisko dziecka 

którego jestem prawnym opiekunem na udział w Konkursie literackim pt.  „Tożsamość…”,   

organizowanym przez Wójta Gminy Choczewo. Oświadczam, że akceptuję regulamin Konkursu 

Literackiego. 

Oświadczam, że:  

1) moje dziecko jest jedynym autorem pracy konkursowej; 

2) praca zgłaszana na Konkurs nie narusza prawa, w tym szczególności dóbr osobistych osób 

trzecich oraz, że zgłoszona praca jest wolna od jakichkolwiek roszczeń z tytułu autorskich praw 

majątkowych od osób trzecich, a w przypadku wystąpienia osób trzecich z takimi roszczeniami 

ponoszę wyłączną odpowiedzialność wobec tych osób. 

3) przekazuje Gminie Choczewo wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do 

niekomercyjnego wykorzystania zgłoszonej pracy. Przeniesienie to nastąpi w pełnym zakresie do 

wykorzystywania i rozporządzania w całości lub części, na zasadzie wyłączności, bez ograniczeń 

terytorialnych i czasowych. 

4) wyrażam zgodę na wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie, inne niekomercyjne 

rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie zgłoszonej do Konkursu pracy, jego odtwarzanie, 

umieszczanie na stronach internetowych w prasie lokalnej itp. 

5) wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego dziecka: imię, 

nazwisko, data urodzenia, nazwa szkoły, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, 

wizerunek – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. 

(Dz.U.2014.1182 j.t.) 

 

 

 

……………………..………………………………….. 

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

 


