Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na mem internetowy „INTERREG-MEM”
OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA KONKURSU PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA
Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ………………. ……………………………………………. …………………………………………..
Szkoła: ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….
e-mail:………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….
Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy.......................................................................(imię i nazwisko
uczestnika konkursu) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie na mem internetowy „INTERREGMEM” na zasadach określonych w Regulaminie konkursu organizowanego przez Wspólny Sekretariat Programu
Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 i oświadczam że,
 zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu na mem internetowy „INTERREG- MEM” organizowanego
przez Wspólny Sekretariat Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 oraz akceptuję wszystkie
jego postanowienia
 zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest* / prace są* wynikiem własnej
twórczości.......................................................................... ......... (imię i nazwisko uczestnika konkursu) i nie
narusza/-ją* praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie zostało/-ły* zgłoszone do
innych konkursów. Osoby widoczne na pracy konkursowej wyraziły zgodę na rozpowszechnianie swojego
wizerunku. Zobowiązuję się także nie zgłaszać przesłanej pracy/ prac* do udziału w innych konkursach, które
będą ogłoszone w przyszłości przez organizatorów lub inne podmioty.

 przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do zgłoszonej pracy
w zakresie rozporządzania i korzystania z niej przez czas nieoznaczony, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie, wytwarzanie, zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy pracy konkursowej, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy pracy konkursowej;
3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak
również publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
4) wykorzystanie pracy konkursowej i jego fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy
Organizatora oraz wydawnictw Organizatora, w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej,
zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w
materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji;
5) wykonywanie autorskiego prawa zależnego do pracy konkursowej, na wskazanych w pkt. 1) - 4) polach
eksploatacji.
Wyrażam
także
zgodę
na
umieszczenie
danych
osobowych:
............................................
…...................................................(imię i nazwisko uczestnika konkursu) w bazie danych organizatora konkursu i
przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922), dla celów niezbędnych do realizacji czynności związanych z konkursem i wykorzystaniem
dostarczonych prac.
 zapoznałem się z obowiązkiem informacji zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych
Osobowych
........................................
(miejscowość, data)
* niewłaściwe skreślić

.............................. ................................
(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)

