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ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 

KRS 0000022992 
www.ptop.wloclawek.pl 

 

OŚWIADCZENIE 

o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu 

oraz wyrażeniu zgody na udział w Konkursie 

 

Niżej podpisany/-a ……………………………...………………………………………………………………………, 

zamieszkały/-a ………………………………………………………………………………………………………….... 

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

działający/-a jako Rodzic/Przedstawiciel ustawowy małoletniego Uczestnika Konkursu 

„Święta jak namalowane…”: 

 

Imię (imiona) i nazwisko Uczestnika: …………………………………………………………………..………. 

Nazwa Szkoły Podstawowej: …………………………………………………...…………………………………... 

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

Klasa: ……………………………………………….………., wiek: ……………………………………………………… 

 

wyrażam zgodę na udział mojego Dziecka/Podopiecznego w Konkursie plastycznym 

„Święta jak namalowane…”, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Opieki 

Paliatywnej Oddział we Włocławku, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta 

Włocławek Pana dr. Marka Wojtkowskiego. 

1. Jednocześnie oświadczam, że: 

a) zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuję jego 

postanowienia; 

b) moje Dziecko/Podopieczny jest autorem przesłanej w zgłoszeniu Pracy 

plastycznej, a przesłana Praca plastyczna nie narusza jakichkolwiek praw 

osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa oraz ponoszę pełną  

i wyłączną odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia takich naruszeń; 

c) Praca plastyczna mojego Dziecka/Podopiecznego nie brała udziału w żadnym 

innym konkursie; 

d) ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu  

z tytułu wypełnienia oświadczenia niezgodnie z prawdą oraz zobowiązuje się 

zwolnić Organizatora Konkursu od odpowiedzialności; 
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e) przenoszę na Organizatora Konkursu własność egzemplarza, na którym 

utrwalono Pracę plastyczną na podstawie § 10. ust. 6 Regulaminu Konkursu. 

 

 

2. W związku z § 10. ust. 2 Regulaminu Konkursu, z chwilą dokonania zgłoszenia Pracy 

plastycznej do Konkursu udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, wyłącznej, 

nieograniczonej w czasie oraz terytorialnie licencji na wykorzystywanie zgłoszonej 

Pracy plastycznej na wszystkich polach eksploatacji, znanych w dniu przesłania 

Formularza zgłoszeniowego, a w szczególności: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu, w tym wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze 

Organizatora oraz wyświetlanie utworu pod adresami domenowymi 

Organizatora; 

c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 

utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie, dzierżawa lub najem 

oryginału albo egzemplarzy; 

d) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – 

publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, 

odtwarzanie a także publiczne udostępnianie utworu lub egzemplarzy utworu 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez 

siebie wybranym; 

e) wykorzystanie utworu w celach promocyjnych, wizerunkowych oraz 

marketingowych Organizatora. 

 

3. W przypadku wygranej przez moje Dziecko/Podopiecznego w Konkursie 

zobowiązuję się przenieść na Organizatora własność nagrodzonej Pracy plastycznej 

oraz przenieść na Organizatora nieograniczone czasowo i terytorialnie autorskie 

prawa majątkowe i prawa zależne do tej pracy. W związku z tym zobowiązuję się  

do zawarcia z Organizatorem umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych 

najpóźniej w dniu przekazania nagrody – zgodnie z § 10. ust. 3 Regulaminu 

Konkursu. 

 

 

………………………………………………..                                            ……………………………………………….. 
                    (Miejscowość, data)                                                                                                 (Podpis Rodzica/Przedstawiciela ustawowego) 

 


