
Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu 

„Czyste wody – zdrowe ryby” 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Konkurs „Czyste wody – zdrowe ryby” 

 

Dane uczestnika konkursu 

 

 

Imię i nazwisko 

 

 

 

Klasa 

 

 

 

Kontakt (mail i/lub telefon osoby 

podpisującej oświadczenie) 

 

 
Oświadczenie opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika konkursu 

 

Niniejszym oświadczam, iż ja, niżej podpisany/a, jestem opiekunem prawnym (rodzicem) dziecka 

 

____________________________________________________________* 

i korzystam z pełni praw rodzicielskich/opiekuńczych w stosunku do wyżej wskazanego dziecka. 

 

Wyrażam zgodę na udział ww. dziecka w Konkursie „Czyste wody – zdrowe ryby” organizowanym 

przez PZW Koło nr 7 „SAZAN” oraz OKK „Gwarek”. 

 

 
…………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika) 
 

 

*imię i nazwisko dziecka (uczestnika konkursu) 

 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu „Czyste wody – 

zdrowe ryby” danych osobowych dziecka umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie przeprowadzenia i 

udokumentowania konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności 

podania danych oraz, że zostałem/AM poinformowany/a o prawie wglądu do podanych danych oraz 

możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie. 

 

 
…………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika) 
 
 

 

Ponadto, wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia, nazwiska oraz wizerunku 

dziecka w związku z jego udziałem w konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i 

informacjach o tym konkursie, jego wynikach: na stronie internetowej Organizatorów Konkursu 

(www.sazan7.net oraz www.facebook.com/okkgwarek).  

 
…………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika) 
 
 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu „Czyste wody – zdrowe ryby” 

organizowanego przez PZW Koło nr 7 „SAZAN” i OKK „Gwarek” w Rzeszowie oraz akceptuję jego 

warunki. 

 
…………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika) 
 
 

 

http://www.sazan7.net/
http://www.facebook.com/okkgwarek


Załącznik nr 2 

do Regulaminu Konkursu 

„Czyste wody – zdrowe ryby” 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH – osoby niepełnoletnie 

 

 

 

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

 

 

Tytuł pracy konkursowej        …………………………………………………………………………. 

 

 

Jako rodzic/opiekun prawny* autora pracy nadesłanej na Konkurs „Czyste wody – zdrowe ryby” 

przenoszę nieodpłatnie na organizatorów konkursu – PZW Koło nr 7 „SAZAN” oraz OKK „Gwarek” 

– autorskie prawa majątkowe do nadesłanej pracy konkursowej. przeniesienie praw autorskich 

następuje na zasadach wyłączności, na czas nieograniczony i obejmuje prawo do wielokrotnego 

nieodpłatnego publikowania pracy na wszelkich polach eksploatacji (np. galeria internetowa, wystawa 

pokonkursowa). 

Z chwilą dostarczenia pracy konkursowej do Organizatorów konkursu na Organizatorów przechodzi 

prawo własności do przysłanych materiałów. 

 

 

 
*właściwe podkreślić 

 

 

 
 ……………………………………………………..…………. 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu) 
 

 


