Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu
literackiego „Co ty wiesz o przemocy?”

OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY

Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko autora pracy: .................................................................................
Wiek:....................................
Adres i pełna nazwa szkoły:.......................................................................................................
Klasa do której uczęszcza autor pracy: ………………………………….
Numer telefonu do kontaktu oraz adres e-mail: .............................................................................................
oświadczam, iż*:
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w Karcie zgłoszenia do
konkursu pn. „Co ty wiesz o przemocy” przez Administratora Danych którym jest Prezydent Miasta
Kołobrzeg. Siedzibą Administratora Danych jest Urząd Miasta Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg,
ul. Ratuszowa 13 w celu organizacji, promocji oraz przeprowadzenia konkursu.
wyrażam

zgodę

na

udział

(imię

i

nazwisko

pracy)………………………………………………………………………………………….

w

autora
Konkursie

literackim pn. „Co ty wiesz o przemocy”, organizowanym przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg oraz
na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanej pracy.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne
rozpowszechnianie, wizerunku i wypowiedzi autora pracy, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na
wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej).
Wizerunek autora pracy może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania,
kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony
towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z moim udziałem mogą być
cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów. Wizerunek autora pracy oraz
wypowiedzi mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby organizacji, promocji i
przeprowadzenia Konkursu.
Zapoznałam się z Regulaminem Konkursu oraz informacją na temat przetwarzania danych osobowych.

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa jest wynikiem
samodzielnej pracy autora.
Oświadczam, że zgłoszona praca nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza
ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu
naruszenia ich praw odpowiada uczestnik Konkursu.

Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne
z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac. Nadsyłając
pracę na Konkurs wyrażam zgodę na jej późniejsze upowszechnienie w całości lub w części, w tym
na zamieszczenie przez Organizatora imienia i nazwiska autora pracy.

...........................................
(czytelny podpis autora pracy)

* - proszę zaznaczyć znakiem „X” właściwą rubrykę

Miejscowość ………………………………… data ……………………………

