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Formularz zgłoszeniowy do Konkursu „Edukacja ekologiczna jest sztuką” 

 
 
………………………………………………….. ………………………………………… 
Podpis Uczestnika  Miejsce i data 
 
 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
 
Zgłaszam Pracę konkursową pod nazwą ……………………………………………………………………….……………. do 
udziału w Konkursie „Edukacja ekologiczna jest sztuką” organizowanym przez Bohema House sp. z 
o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz: 

a) Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez                              
Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu; 

b) Wyrażam zgodę na podanie mojego imienia i nazwiska w mediach i na profilach 
społecznościach oraz stronach www Organizatora jako zwycięzcy w Konkursie; 

c) Wyrażam nieodpłatnie zgodę na uwidocznienie mojego wizerunku i korzystanie z niego przez 
Organizatora na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych w szczególności na polach eksploatacji obejmujących 
zwielokrotnianie, utrwalanie, wytwarzanie dowolną techniką, kopiowanie, użyczanie i 
najmowanie, wyświetlanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
dostęp do niego w czasie i miejscu przez siebie wybranym, nadawanie w telewizji, 
publikowanie w Internecie, wprowadzanie do obrotu egzemplarzy w szczególności 
dystrybuowanie w prasie, materiałach reklamowych i innych publikacjach, wykorzystanie w 
filmach reklamowych itp., jak również upoważniam Organizatora do wykonywania autorskich 
praw zależnych na tych polach eksploatacji oraz przenoszę na niego wyłączne prawo 
zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, a ponadto zobowiązuję się do 
niewykonywania wszelkich autorskich praw osobistych oraz upoważniam Organizatora do ich 
wykonywania; 

d) Osoby uwidocznione na zdjęciu, będącym Pracą konkursową i niebędące Uczestnikami 
wyrażają nieodpłatnie zgodę na uwidocznienie swego wizerunku i korzystanie z niego przez 
Organizatora na polach eksploatacji wskazanych w pkt c) powyżej, którą to zgodę 
dokumentują własnoręcznym podpisem: 
 
 
 
 

 

Imię i nazwisko Uczestnika:  

Nazwa Grupy (jeżeli dotyczy):  

Data urodzenia Uczestnika:  

Adres korespondencyjny:  

Adres e-mail:  

Telefon kontaktowy:  
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1.…………………………………………………..   …………………………………………, 
     Imię i nazwisko                                        Podpis 

 
2.…………………………………………………..   …………………………………………, 
     Imię i nazwisko                                        Podpis 
 
3.…………………………………………………..   …………………………………………, 
     Imię i nazwisko                                        Podpis 
 
4..…………………………………………………..   …………………………………………, 
     Imię i nazwisko                                        Podpis 
 
5.…………………………………………………..   …………………………………………,* 
     Imię i nazwisko                                        Podpis 
  

e) Do formularza zgłoszeniowego dołączam ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… ** 
 

f) TAK / NIE *** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 
marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty 
elektronicznej, na podany adres e-mail. 

 
 
Oświadczenia zawarte w punktach a, b, c, d, e) są obowiązkowe, natomiast oświadczenie f) jest 
dobrowolne. 
 
* Należy uzupełnić o wymagane zgody w przypadku osób widoczne na przekazanej Pracy nie są 
Uczestnikami, w tym Uczestnikami będącymi członkami Grupy. W przypadku osoby małoletniej, 
zgody udziela rodzic lub opiekun prawny. W przypadku większej ilości tych osób niż 5, należy 
podpisać dodatkowe egzemplarze formularza z wypełnionym punktem d). 
** Proszę podać sposób przekazania Pracy, np. opisać nośnik elektroniczny. 
*** Proszę zaznaczyć właściwe pole.  
 
 
 
………………………………………………….. ………………………………………… 
Czytelny podpis Uczestnika  Miejsce i data 

 

 


