
Załącznik 1 

Warszawa, dn. …………………. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W KONKURSIE (plast., fot., tech. itp.) pn. 

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

Organizator: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342, im. Jana M. Szancera 

w Warszawie 03-138, ul. Strumykowa 21a. 

Dane uczestnika konkursu: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………… Klasa: 

……………………. 

Adres i pełna nazwa szkoły/przedszkola: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Dane przedstawiciela ustawowego (rodzica / opiekuna prawnego): 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa przekazana w 

ramach w/w Konkursu organizowanego przez SP 342 w Warszawie jest wynikiem 

samodzielnej pracy uczestnika konkursu. 

1. Oświadczam, że uczestnikowi Konkursu przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i 

majątkowe do zgłoszonej pracy konkursowej. Praca konkursowa nie narusza praw osób 

trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. 

2. Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tego 

utworu (pracy konkursowej) przez czas nieokreślony na terytorium Polski i Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego na następujących polach eksploatacji: 

 a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

 b) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą; 

c) użyczenie egzemplarzy utworu; 

d) publiczne, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie; 

e) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

3. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw 

odpowiada uczestnik Konkursu lub jego przedstawiciel ustawowy. 

4. Oświadczam, że (proszę zaznaczyć X): 

 Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu i zgadzam się z jego postanowieniami. 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w w/w Konkursie, którego 

organizatorem jest SP 342. 



 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego, w 

tym również jego wizerunku, jako uczestnika w/w Konkursu w celu uczestnictwa w 

konkursie, w tym wyłonienia laureatów Konkursu. Mam świadomość, że przedmiotową 

zgodę mogę w każdej chwili wycofać. 

 Wyrażam zgodę na udostępnianie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego, w 

tym również wizerunku, na stronie internetowej SP 342 (https://www.sp342.waw.pl/) w 

związku z prezentacją pracy konkursowej biorącej udział w Konkursie oraz publikacją danych 

jako laureata Konkursu. Mam świadomość, że przedmiotową zgodę mogę w każdej chwili 

wycofać. * 

*zgoda nie jest obligatoryjna 

………………………………………………………….. 

czytelny podpis przedstawiciela ustawowego 

 

https://www.sp342.waw.pl/

