
 
 
 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 

  

 Zgoda i oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego   

[WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZNIA MAŁOLETNIEGO] 

  

Ja, niżej podpisany/-a _______________________________________ 

wyrażam zgodę na udział córki / udział syna / udział podopiecznego* 

Imię, nazwisko ucznia: 

_____________________________________________________ 

uczennicy / ucznia* szkoły: 

Nazwa i adres szkoły: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

w Konkursie Superbohaterowie w walce z pandemią. 

1. Potwierdzam, że znany mi jest Regulamin konkursu „Superbohaterowie w 
walce z pandemią” i akceptuję w imieniu dziecka jego postanowienia.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora (lub inne podmioty 
na zlecenie Organizatora i wyłącznie w celach określonych w niniejszym 
Regulaminie konkursu) danych osobowych swoich i dziecka zawartych w 
Zgłoszeniu w celu realizacji Konkursu oraz wydania nagród w Konkursie. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia 



 
 
 

 

udziału w Konkursie, a rodzice, opiekunowie mają prawo do wglądu w treść 
swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Przyjmują 
oni również do wiadomości, że administratorem tak zebranych danych jest 
Organizator. 

3. Przystępując do Konkursu, w przypadku przyznania nagrody, wyrażam 
zgodę na publikację danych osobowych dziecka obejmujących: imię i 
nazwisko na wszelkich stronach internetowych według wyboru 
Organizatora. 

4. Przystępując do Konkursu, w przypadku przyznania nagrody, wyrażam 
zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na wszelkich stronach 
internetowych według wyboru Organizatora. 

  

Jednocześnie w związku z Konkursem Superbohaterowie w walce z pandemią 
oświadczam/-y, że: 

1. Praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie 
narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich np. nie mogą być w 
niej wykorzystywane wizerunki lub utwory innych osób, bez wymaganej 
prawem zgody; 

2. Wyrażam/y zgodę na udostępnienie przez Organizatora zgłoszonej pracy 
na stronie internetowej Konkursu oraz na innych nośnikach, tj. stronach 
internetowych administrowanych przez Organizatora, profilach 
społecznościowych administrowanych przez Organizatora oraz 
prezentacjach pokonkursowych. Za ww. zgodę na prezentację nie 
przysługuje wynagrodzenie. 

3. działając w imieniu małoletniego uczestnika konkursu udzielamy 
organizatorowi konkursu nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i 
niewyłącznej licencji (zezwolenia) na korzystanie z Pracy konkursowej 
obejmującej: wielokrotne (bez ograniczenia co do ilości i nakładu) 
publikowanie Pracy konkursowej w kraju i za graniczą, za pomocą 
dowolnego medium wraz z danymi osobowymi – imieniem i nazwiskiem 
autorów, danymi kontaktowymi szkoły w materiałach promocyjnych 
związanych z Konkursem oraz na ich wykorzystywanie w celach 
promocyjnych i marketingowych Organizatora konkursu; ponadto 



 
 
 

 

Organizator konkursu jest uprawniony  do utrwalania i zwielokrotnianie 
Pracy konkursowej każdą techniką, w tym m.in. drukarską, na jakichkolwiek 
nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu w celu 
wspomnianej wyżej publikacji Pracy konkursowej. 

  

  

  

 __________________________________________ 
 Miejscowość, data, czytelny podpis rodzica/opiekuna 

  

  

  

*niepotrzebne skreślić 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


