
Pieczątka szkoły                                                                                                           Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

 

KONKURS 

“ Szkoda Ciebie na takie patoklimaty ” 

 
Nazwa placówki biorącej udział w konkursie ( dokładny adres, telefon, e-mail) 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Imiona i nazwiska osób biorących udział w konkursie ( dokładny adres, telefon, e-mail) 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
 

Imiona i nazwiska opiekunów nauczycieli / rodziców w przypadku osób niepełnoletnich/ 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

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

Karty uczestnictwa wraz z załącznikami prosimy wysyłać do dnia 30 listopada 2019 

roku      na adres: 

 

Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu, 

ul. Wrocławska 44,  

63-800 Gostyń 

z dopiskiem – konkurs 

“ Szkoda Ciebie na takie patoklimaty ” 

 

Osoby odpowiedzialne: asp. sztab  Monika Curyk,  asp. sztab  Jarosław Godniak, 

przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu 

 

 

                                                                                     ………………………………………………………………. 
                     data i podpis uczestnika 
 
 

      ………………………………………………………………. 
       data i podpis opiekuna prawnego 



 

 

                                                                                                   Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE 

 

1. Os wiadczam, z e przysługują mi autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej oraz, z e 
nie narusza ona praw oso b trzecich, ani przepiso w prawa. Ponoszę pełną odpowiedzialnos c                    
w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczen  związanych ze zgłoszoną pracą 
konkursową. Jestem s wiadomy, z e w przypadku zgłoszenia roszczen  oso b trzecich do 
zgłoszonej pracy konkursowej, jak i naruszenia przepiso w prawa w tym Regulaminu 
konkursu, praca zostanie wykluczona z konkursu. 
 
2. Znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu. 
 
3. Wyraz am zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej 
wykonanej przeze mnie w ramach ww. konkursu na organizatora konkursu i udzielam mu 
nieodpłatnie zgody na wykonywanie autorskiego prawa zalez nego, zgodnie                                              
z postanowieniami regulaminu konkursu. 
 
4. Wyraz am zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie 
do potrzeb konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz.U z 2015 r. poz. 2135). 
 
5. Os wiadczam, z e osoby utrwalone w materiale zgłoszonym w pracy konkursowej, kto rych 
zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku,   w 
tym takz e na umieszczenie ich wizerunku w Internecie. 
 
 
 
 
                                                                         ………………………………………………………………. 
                     data i podpis uczestnika 
 
 

      ………………………………………………………………. 
       data i podpis opiekuna prawnego 

 

 


