
 

  

 
 

  

 

 

Załącznik Nr 1 do Regulamin Konkursu  
pn.: „Nowe ze starego. Konkurs ekologiczny” 

Tekst jednolity – wprowadzony po zmianie Regulaminu dokonanej dnia 10/07/2015 

w związku z rozszerzeniem zakresu terytorialnego konkursu 

 
 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE 

pn. Nowe ze starego. Konkurs ekologiczny. 

 

w ramach programu RODZINA + 

ZRÓWNOWAŻONE KORZYSTANIE Z ZASOBÓW NATURALNYCH 

Organizowanym przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej 

 

 

1. Nazwisko Rodziny (w razie różnych nazwisk – wybrane przez Uczestnika – dla celów identyfikacji)  

 

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

 

2. Adres zamieszkania Rodziny (wszystkich wskazanych poniżej członków):  

 

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

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

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

 

3. Nr telefonu komórkowego (obowiązkowo):   …………….………………….. 

 

4. Adres e-mailowy (obowiązkowo):  ……………………………………….……… 

 

5. Adres do korespondencji:  

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

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

 

4. Skład osobowy Rodziny (imiona, nazwiska, wiek, względnie informacja o ciąży):  

 

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

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

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

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

 



 

  

 
 

  

 

 
5. Dane autora/autorów pracy  

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

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

 

6. Nazwa pracy konkursowej:  

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

 

7. W wypadku wygranej wybieram zmywarkę (należy prawidłowe zakreślić):  

 

 wolnostojącą       do zabudowy 

 

Reprezentując wskazaną wyżej Rodzinę, jako jej pełnoletni członek, uprawniony do reprezentacji wszystkich 

osób wskazanych w pkt 1 powyżej, oświadczam, że:  

a) Posiadam prawo reprezentacji wszystkich członków ww. Rodziny,  

b) Dane wskazane powyżej są zgodne z prawdą,  

c) Rodzina wskazana powyżej spełnia warunki udziału w Konkursie,  

d) Zapoznałem się z Regulaminem ww. Konkursu i akceptuję wszelkie jego postanowienia,  

e) Przedkładana prezentacja pracy konkursowej ani sama praca konkursowa nie naruszają obowiązujących 

przepisów prawa ani uprawnień osób trzecich  

f) Przysługują nam wyłączne, nieobciążone na rzecz osób trzecich autorskie prawa majątkowe do przedkładanej 

prezentacji pracy konkursowej oraz do pracy konkursowej, w szczególności do rozporządzania tymi prawami  

g) Przystępując do Konkursu, nieodpłatnie przenosimy autorskie prawa majątkowe do składanej prezentacji 

pracy na rzecz Organizatora, w następującym zakresie:  

 wyłącznego używania i wykorzystania prezentacji pracy we wszelkiej działalności promocyjnej, 

reklamowej i informacyjnej prowadzonej przez Organizatora i podmiotów przez niego wskazanych,  

 utrwalania i zwielokrotniania prezentacji pracy wszelkimi technikami graficznymi, fotograficznymi, 

drukarskimi, plastycznymi, informatycznymi, wizualnymi, multimedialnymi, audiowizualnymi, 

cyfrowymi, w tym dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych  

 publicznego udostępniania na wszelkich wystawach, imprezach, spotkaniach, konferencjach, 

wydarzeniach realizowanych przez Organizatora i podmioty działających na rzecz Organizatora,  

 odtwarzania, nadawania i reemitowania za pomocą wizji, fonii i druku wszelkimi technikami,  

 wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych, 

informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem prezentacji pracy,  

 wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia prezentacji pracy w Internecie, rozpowszechniania 

we wszelkiego rodzaju sieciach informatycznych, teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, a także 

wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym,  

 publicznego udostępniania, najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia prezentacji pracy,  

 do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania prezentacją pracy w kraju i za granicą.  



 

  

 
 

  

 

 

 wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, a także na dokonywanie zmian w 

prezentacji pracy.  

h. Przystępując do Konkursu, oświadczam także, iż w przypadku zwycięstwa w Konkursie mojej Rodziny- 

wyrażamy zgodę na  nieodpłatne udostępnienie (tj. wypożyczenie) Organizatorowi konkursu oryginału pracy 

konkursowej celem zorganizowania wystawy lub podobnego wydarzenia, oraz na przekazanie nieodpłatnej 

licencji uprawniającej Organizatora do tworzenia własnych prezentacji pracy konkursowej  

i publikowania tychże prezentacji w nieograniczonym zakresie. 

i. Przystępując do Konkursu, nieodpłatnie przenosimy na Organizatora własność złożonego nośnika pamięci 

zawierającego prezentację pracy konkursowej.  

j. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych ww. Rodziny, dla potrzeb Konkursu, 

w tym związanych z weryfikacją Uczestników Konkursu, publikacją wyników konkursu w formie ogłoszeń 

ustnych, papierowych, nadto - w prasie, telewizji oraz w sieci Internet oraz potrzeb związanych z wręczeniem 

nagród i zawarciem umów użyczenia, o jakich mowa w Regulaminie Konkursu, a nadto dla celów 

marketingowych, w tym związanych z rozpowszechnianiem prezentacji prac konkursowych w zakresie opisanym 

powyżej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926 z poź. zm.). Jednocześnie oświadczam, że pouczono mnie o prawie wglądu do podanych danych 

osobowych i prawie ich poprawiania.  

k. Wyrażam zgodę na podanie imienia i nazwiska autora pracy i jej prezentacji wraz z wszelką publikacją 

prezentacji pracy.  

l. Nadto: 

wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody*/ wyrażam zgodę jedynie w zakresie następujących członków Rodziny 

…………………………………………………………..* 

na publikację wizerunku Rodziny oraz/lub poszczególnych jej członków – w prasie, telewizji oraz w sieci Internet 

w związku z wszelką promocją Konkursu, informowaniem o jego przeprowadzeniu, ogłoszeniem o wynikach 

Konkursu i informacją o przekazaniu nagród, jak również dla celów rozpowszechniania idei Konkursu – zgodnie z 

ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. – Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z 

późn. zm.) .  

 

*- niewłaściwe skreślić 

 

 

 

 

 

………………………………….……………………………  

podpis i data dorosłego członka Rodziny uprawnionego 

do reprezentacji wszystkich członków Rodziny 

 


