
Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA  

DO KONKURSUPLASTYCZNEGO, POETYCKIEGO, FOTOGRAFICZNEGO, FILMOWEGO  

PN. „COMUNITA – WSPÓLNOTA” 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika Konkursu  .…………………………………………………………………………….. 

2. Imię i nazwisko opiekuna prawnego  .…………………………………………………………………………………………… 
(podajemy w przypadku uczestnika niepełnoletniego) 

3. Adres do korespondencji …………………………………………..…………………….................................. 

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

4. Telefon ………………………………………………  Email …….……..……...………………………………. 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
 Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu pn. „COMUNITA - 
WSPÓLNOTA” i akceptuję jego treść. 
 
 Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze mnie 
prace wykonałem/łam osobiście, posiadam do nich wyłączne prawa i nie są obciążone 
roszczeniami osób trzecich. 
 
 
 
 
 …………..................................   ………………………………………………………………. 

      Data i miejscowość    Podpis autora/oraz opiekuna prawnego 
        (w przypadku autorów niepełnoletnich) 

 

 
 
 



ZGODA NA UDZIAŁ W KONKUSIE I PRZETWARANIE DANYCH OSOBOWYCH  
ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 
Ja niżej podpisany/a …………………………………………., wyrażam zgodę na udział mojego 
dziecka…………………………………………………….. organizowanym przez Instytut Polski w Rzymie, 
Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Lubaczowie  i  Zespół Szkól im. gen. J. Kustronia 
w Lubaczowie konkursie plastycznym, poetyckim, fotograficznym, filmowym pn. COMUNITA 
– WSPÓLNOTA 
 
Ja niżej podpisany/a: ……………………………………………………….., wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego …………………………….. w celu realizacji 
procesu udziału w konkursie pn. COMUNITA – WSPÓLNOTA, organizowanym przez Instytut 
Polski w Rzymie, Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Lubaczowie  i  Zespół Szkól im. 
gen. J. Kustronia w Lubaczowie, w tym ich publikację w ramach organizowanego konkursu. 
 
Ponadto, wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie 
wizerunku mojego dziecka/podopiecznego przez Instytut Polski w Rzymie, Liceum 
Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Lubaczowie  i  Zespół Szkól im. gen. J. Kustronia w 
Lubaczowie, utrwalonego na zdjęciach wykonanych w celu udziału w konkursie plastycznym, 
poetyckim, fotograficznym, filmowym pn. COMUNITA - WSPÓLNOTA 
 
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie zdjęć za pośrednictwem dowolnego 
środka przekazu, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach, folderach, 
publikacjachelektronicznych, na stronach internetowych itp. 
 
Nadto oświadczam, że nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku 
obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, 
rozpowszechnianie, obróbkę,opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za 
pośrednictwem dowolnego mediumna potrzeby opublikowania we wskazanym powyżej 
celu. 
 
Oświadczam, że niniejsza zgoda do ww. celu następuje bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych. 
Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego 
wykorzystania wizerunku mojego dziecka/podopiecznego na ww. zdjęciach.  
 
Oświadczam, że jestem osobąpełnoletnią, mającą nieograniczoną zdolność do czynności 
prawnych oraz że zapoznałem/am się z treścią niniejszego oświadczenia i w pełni je 
rozumiem. 
 
Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę lub 
podmiot trzeci nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność i następuje 
nieodpłatnie. 
 
Oświadczam, że zaznałam(em)się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych 
zamieszczoną w Regulaminie konkursu pn. COMUNITA - WSPÓLNOTA 
 
 
…………………..………………………… 
            Data i miejscowość 

…………………………………………………………………………. 
Podpis autora/ oraz opiekuna prawnego  
(w przypadku autorów niepełnoletnich) 

 
 

 


