


REGULAMIN KONKURSU 
Benefis naszej rodziny

§1 
ORGANIZATOR

1. Konkurs został ogłoszony w ramach projektu Benefis naszej rodziny.
2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek.
3. Projekt Benefis naszej rodziny jest realizowany przy wsparciu finansowym Pełnomocnika Rządu 
do spraw Polityki Demograficznej w ramach programu: Po pierwsze Rodzina!

§2 
CELE KONKURSU 

1. Wzmacnianie  przywiązania  do  tradycji  i  zachęcanie  do  tworzenia  i  kultywowania  własnych, 
rodzinnych obyczajów.
2. Wdrażanie do okazywania sobie nawzajem szacunku w rodzinie.
3. Wzmacnianie więzi i pogłębianie relacji.
4. Propagowanie tradycji i wartości rodzinnych.
5. Rozbudzanie ciekawości świata, pasji i aktywności życiowej rodzin.
6. Wypromowanie mody na wspólne, rodzinne spędzanie czasu wolnego.

§3 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs adresowany jest do rodzin wszystkich uczniów szkół podstawowych z gmin Małopolski, 
biorących udział w kampanii społecznej Benefis naszej rodziny.

2. Udział w konkursie jest trój-etapowy.
a) W pierwszym etapie rodziny,  przygotowują  plan własnego benefisu rodzinnego – najpełniej 
realizującego cele konkursu - i przesyłają go do koordynatora szkolnego do dnia 6 grudnia 2020 r. 
Druk zgłoszenia rodziny do konkursu znajduje się w załączniku nr 1.

Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja szkolna wybiera pomysły, które najlepiej odpowiadają na 
cele konkursu oraz mają możliwość zostać zrealizowane w wyznaczonym terminie. 
Wyłonione w ten sposób rodziny  przechodzą do drugiego etapu konkursu. Koordynatorzy szkolni 
przesyłają  zgłoszenia   zakwalifikowanych  do  drugiego  etapu  rodzin  na  adres  e-mail: 
benefisrodzin@wp.pl, najpóźniej do 7 grudnia 2020r. 
Zakwalifikowane do drugiego etapu rodziny otrzymają koszulki i baloniki z logo projektu. Zestawy 
zostaną przesłane do Ambasadora w gminie, skąd będzie można pobrać je do szkoły lub rodziny 
będą mogły odebrać je bezpośrednio.  



Jeśli liczba zgłoszonych rodzin przekroczy liczbę, dla której są przygotowane zestawy kampanijne – 
komisja organizatora dokona selekcji. Informację o odrzuceniu zgłoszenia prześlemy bezpośrednio 
do rodzin.  

UWAGA DLA SZKÓŁ: Brak rodzin w konkursie nie przeszkadza w prowadzeniu edukacji dla dzieci,  
młodzieży i rodziców. Materiały edukacyjne zostaną przesłane do wszystkich zgłoszonych szkół.

b)  Rodziny  zakwalifikowane  do  drugiego  etapu  realizują  benefis  swojej  rodziny  według 
przygotowanego scenariusza. Termin realizacji:  10 - 20 grudnia 2020 r.
c) Trzeci etap konkursu: przesłanie sprawozdania z realizacji zaplanowanego benefisu rodziny do 
biura kampanii.

Relacja powinna zawierać krótki opis benefisu oraz fotorelację w dowolnej formie (zestaw zdjęć, 
kolaż, tablo, prezentacja).  W formie elektronicznej sprawozdanie nie powinno przekraczać 25 MB. 
Można  przesłać  sprawozdanie  podzielone  na  2  lub  3  części  (do  25  MB  każda).  Jeżeli  praca 
konkursowa  zostanie  wzbogacona  krótkim  filmem,  sposób  przesłania  pliku  należy  ustalić  z 
organizatorem konkursu.

3.  UWAGA:  Do  pracy  należy  dołączyć  metryczkę  konkursową  oraz  podpisane  oświadczenia 
(załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu).
Dopuszcza się przesłanie scanu/zdjęcia podpisanych oświadczeń oraz metryczki. Tak przygotowany 
plik należy dołączyć do pliku z pracą przesyłaną elektronicznie (w jednym folderze).  W pracach 
przysłanych poczta tradycyjną metryczka powinna być trwale przytwierdzona do pracy. 

4. Zgłoszenia niekompletne i nieczytelne nie będą akceptowane. 

5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i  
nie  przedstawianymi  na  innych  konkursach.  Nadesłanie  pracy  na  konkurs  jest  jednoznaczne  ze 
złożeniem deklaracji o tych faktach. 

§4 
TEMAT PRACY KONKURSOWEJ

Tematem  konkursu  jest  fotorelacja  z  krótkim  opisem  z  wydarzenia  rodzinnego  (wydarzeń 
rodzinnych),  które  ma formę rodzinnego święta.  Praca  powinna  być  spójna  z  celami  konkursu 
opisanymi w §2. 
(Tematem pracy nie może być tradycyjne świętowanie  urodzin czy imienin jednego z domowników. 
Wyjątek stanowią takie rocznice, które cała rodzina przygotowuje  dla członka rodziny, który nie 
mieszka w tym domu).

Uczestnicy  mogą  przygotowywać  i  przeprowadzić  dowolne  aktywności:  gry  i  zabawy,  ułożyć 
scenariusz  i  odegrać  widowisko,  spektakl,  teatr  kukiełkowy,  warsztaty  kulinarne,  plastyczne, 
techniczne  inne  kreatywne,  ułożyć  specjalną  piosenkę  o  własnej  rodzinie  lub  wiersz,  wykonać 
plakaty  i  transparenty  nt.  rodziny,  obejrzeć  zdjęcia  i  pamiątki  rodzinne,  wykonać  drzewo 
genealogiczne, przygotować olimpiadę sportową na wesoło, uruchomić w domu salon fryzjersko- 
kosmetyczny, pracownię krawiecką, napisać opowiadanie, nowele, bajkę o rodzinie, koniecznie z 



ilustracjami, przygotować domowy talent show, turniej muzyczny, taneczny ... 

Katalog pozostawiamy otwarty, pamiętając, że wydarzenie powinno  zrealizować cele opisane w §2.

Ocena pracy nie będzie zależna od poziomu budżetu wydanego na wydarzenie zrealizowane przez 
rodzinę,  najcenniejsze  będą  te,  które  nie  generują  kosztów,  ważne  aby  powstały  w  tym  dniu 
wspólne dzieła (transparent, ciasto, piosenka, filmik ...), ważne aby te działania były bezpieczne dla 
wszystkich uczestników. 

§5
FORMY PRACY KONKURSOWEJ

1. Praca konkursowa powinna mieć formę fotorelacji i krótkiego opisu wydarzenia. 
2. Praca konkursowa może być wzbogacona innymi formami, np. krótkim filmem (nie dłuższym niż 
3 min.), pracami plastycznymi, graficznymi, krawieckimi, przestrzennymi itp.

§6
TERMINY 

1.  Do  6  grudnia  2020r.  -  przesyłanie  do  koordynatora  szkolnego  plan  własnego  benefisu 
rodzinnego.
2.  Do  7  grudnia  2020r.  -  Koordynatorzy  szkolni  przesyłają  do  organizatora  zgłoszenia 
zakwalifikowanych do drugiego etapu rodzin.
3. 10 – 20 grudnia 2020r. -  Rodziny zakwalifikowane do drugiego etapu realizują benefis swojej 
rodziny według przygotowanego scenariusza.
4. Do 21 grudnia 2020r. - przesłanie sprawozdania z realizacji benefisu rodziny do biura kampanii.
4a) Decyduje data wpływu pracy do biura kampanii na adres: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 
Solny Gwarek, ul. Pocztowa 1, 32-020 Wieliczka, z dopiskiem: „Konkurs: Benefis naszej rodziny”. 
4b) Pracę można nadsyłać również w formie elektronicznej na adres benefisrodzin@wp.pl.
4c)  do pracy w formie elektronicznej  wymagany jest  scan metryczki.  W temacie e-wiadomości 
należy napisać: „Konkurs: Benefis naszej rodziny”.
5.  Do  24 grudnia  2020 r.  -  Ogłoszenie  wyników.  Lista  nagrodzonych zostanie  opublikowana na 
stronie www.benefisrodzin.pl. 
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu.

§7 
OCENA PRACY KONKURSOWEJ

Praca powinna być wykonana osobiście przez członków rodziny biorącej udział w konkursie. Nie 
może zawierać materiałów, które obwarowane są prawami autorskimi,  do których praw nie ma 
rodzina nadsyłająca pracę konkursową.

Prace oceniane będą pod kątem: 
1. zgodności z celami, 
2. twórczego i oryginalnego podejścia do tematu, 



3. atrakcyjności formy przekazu, 
4. walorów estetycznych. 

§8 
NAGRODY 

1. Ogólna wartość nagród wynosi 10 000 zł.
2. Laureatami konkursu zostanie  20 rodzin  wskazanych przez Komisję Konkursową powołaną przez 
organizatora.
3. Przewidziane są nagrody w formie kart podarunkowych na zakupy. 
4. Przewiduje się następujący podział nagród:
a) 5 nagród głównych – karty po 1 000 zł każda,
b) 6 nagród - karty po 500 zł każda,
c) 10 nagród – karty po 200 zł każda.
5.  Wszystkie  rodziny  uczestniczące  w  konkursie  otrzymają  dyplomy  i  słodycze.
6. O terminie i sposobie przekazania nagród laureaci zostaną powiadomieni poprzez Ambasadorów 
kampanii telefonicznie lub drogą mailową. 
7. Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 
8. Planuje się publikację najlepszych prac m. in. na stronie internetowej www.benefisrodzin.pl.
9. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną oraz nie przechodzą na inne 
osoby. 
10.  Nauczyciele,  którzy  wezmą  udział  w  organizacji  konkursu  w  swoich  szkołach,  otrzymają 
odpowiednie zaświadczenie. 

§9 
POSTANOWIENIAKOŃCOWE 

1. Informacje o ogłoszeniu konkursu upowszechniają Ambasadorzy kampanii i koordynatorzy szkół, 
które  zgłosiły  akces  do  kampanii.  Proponowana  droga  informacji:  na  stronie  internetowej 
gminy/szkoły oraz  powiadomienia przez e-dziennik dla rodziców.
2. Informacje o laureatach oraz nagrody, przesłane zostaną do Ambasadorów kampanii w gminach. 
3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.benefisrodzin.pl. 
4. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega 
sobie prawo do ich publikacji (w części lub w całości). Każdy biorący udział w konkursie, nadsyłając 
pracę konkursową, wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych  osobowych w celach 
publikacji listy laureatów oraz podania autorstwa pracy konkursowej. 
5. Każdy biorący udział w konkursie, nadsyłając pracę konkursową, akceptuje warunki niniejszego 
regulaminu. 
6.  We  wszystkich  sprawach  nieuregulowanych  w  regulaminie  zastosowanie  mają  odpowiednie 
przepisy prawa polskiego. 

http://www.benefisrodzin.pl/


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
SCENARIUSZ  „BENEFISU NASZEJ RODZINY”

Nazwa rodziny (wybrana przez rodzinę, jako identyfikacja w konkursie):

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

Gmina …..........................................................................................

Szkoła …..........................................................................................

E-mail: …..........................................................................................

Tel. …..........................................................................................

TYTUŁ planowanego wydarzenia  …..........................................................................................

UCZESTNICY konkursu:

rozmiar koszulki
ilość

dorośli dzieci

XS

S

M

L

XL

XXL

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

miejscowość i data podpis pełnoletniego
przedstawiciela rodziny



ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

KARTA ZGŁOSZENIOWA
KONKURSU „BENEFIS NASZEJ RODZINY”

Nazwa rodziny (wybrana przez rodzinę, jako identyfikacja
w konkursie):

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

Gmina …..........................................................................................

Szkoła …..........................................................................................

Tytuł pracy
nadesłanej na konkurs …..........................................................................................

Imię i nazwisko Pełnoletniego 
przedstawiciela rodziny: …..........................................................................................

Adres do korespondencji: …..........................................................................................

E-mail: …..........................................................................................

Tel. …..........................................................................................

Imiona i nazwiska członków rodziny biorących udział w konkursie oraz ich wiek:

Imię i nazwisko: wiek:

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

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

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

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

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

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

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

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

miejscowość i data podpis pełnoletniego
przedstawiciela rodziny



OŚWIADCZENIE
PEŁNOLETNIEGO PRZEDSTAWICIELA RODZINY

zgłaszanej pracy

1. Jestem upoważniony do złożenia oświadczenia, że autorem zgłoszonej pracy konkursowej jest 
moja  rodzina  oraz,  że  nie  narusza  ona  jakichkolwiek  praw  osób  trzecich,  ani  obowiązujących 
przepisów prawa.

2. Oświadczam, że znamy i akceptujemy postanowienia Regulaminu Konkursu.

……………………………………………………………………… ……………………………….,……………………………………

miejscowość i data podpis pełnoletniego
przedstawiciela rodziny

OŚWIADCZENIE RODZICA
LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

niepełnoletnich UCZESTNIKÓW KONKURSU 

Jako przedstawiciel ustawowy:

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

imię i nazwisko dziecka

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

imię i nazwisko dziecka

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

imię i nazwisko dziecka

udzielam niniejszym zgody na udział dziecka/dzieci w Konkursie, którego Organizatorem jest Sto
warzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek z siedzibą
w Wieliczce, ul. Pocztowa 1, zwany dalej Organizatorem.

I.  Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w zakre
sie imienia i nazwiska) oraz danych osobowych dziecka/dzieci (w zakresie imienia, nazwiska, wieku,  
nazwy i adresu szkoły) zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekty
wy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016z późn. 
zm.) dalej jako RODO, w celach związanych z przeprowadzeniem ww. Konkursu zgodnie z jego Re
gulaminem. 



II. W przypadku gdy dziecko/dzieci zostanie/zostaną laureatem/laureatami Konkursu (wraz z naszą 
rodziną biorącą udział w Konkursie), wyrażam zgodę na upublicznienie przez Organizatora danych 
osobowych dziecka/dzieci w zakresie imienia i nazwiska wieku, nazwy i adresu szkoły oraz na wyko
rzystanie przez Organizatora Konkursu wizerunku dziecka/dzieci utrwalonego w trakcie ewentual
nej sesji zdjęciowej podczas wręczania nagród w dowolnej formie i bez ograniczeń czasowych.

III. Oświadczam, że zostałem/zastałam poinformowany/poinformowana, że: 

1) Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania moich danych 
osobowych i danych osobowych dziecka jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek z 
siedzibą w Wieliczce, ul. Pocztowa 1.

2)  Mogę skontaktować się w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod ad
resem  e-mail: sonygwarek@wp.pl  lub pisemnie na adres  siedziby, wskazany w pkt 1.

3) Organizator będzie przetwarzać moje dane osobowe i dane osobowe dziecka/dzieci na potrzeby 
organizacji i przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu, na pod
stawie wyżej  wyrażonej  przeze mnie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  co stanowi o 
zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W każdej chwili 
przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją 
z udziału w Konkursie.

4) Moje dane osobowe i dane osobowe dziecka/dzieci, będą przetwarzane do czasu odwołania 
zgody i/lub przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres prze
chowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych 
Organizatora w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń wynika
jących  z przepisów prawa.

5) Dane osobowe dziecka/dzieci jeżeli zostanie/zostaną laureatem/laureatami Konkursu w zakresie 
imienia i nazwiska, wieku, nazwy i adresu szkoły oraz wizerunek dziecka/dzieci mogą zostać podane 
do publicznej wiadomości na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody. Moje dane osobowe i dane 
osobowe dziecka/dzieci mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z 
przepisów prawa (np. w przypadku kontroli).  Moje dane osobowe i dane osobowe dziecka/dzieci 
mogą  być  udostępniane  podmiotom  przetwarzającym  dane  w imieniu  Organizatora  (podmioty 
przetwarzające), np. podmioty uczestniczące w organizacji konkursu, podmioty świadczące pomoc 
prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy da
nych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność 
pocztową lub kurierską, np. w sytuacji wysyłki nagrody.

6) Zgodnie z RODO, przysługuje mi:
a) prawo dostępu do danych osobowych;
b) prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych
w art. 18 RODO,
e) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO



Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Posia
dam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z 
prawem przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych dziecka/dzieci. Zgodnie z 
RODO nie przysługuje mi na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania da
nych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO.

7)  Podanie  danych  osobowych  ma charakter  dobrowolny,  ale  jest  warunkiem niezbędnym do 
udziału w Konkursie.

8)  W oparciu o Pani/Pana i  dziecka dane osobowe Organizator  nie będzie  podejmował  wobec 
Pani/Pana i dziecka/dzieci zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji, będących wynikiem profilo
wania. Organizator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana i dziecka/dzieci danych osobowych do 
państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmu
jącego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

IV. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu, który rozumiem i w 
pełni akceptuję

V. Oświadczam, że zgłoszona do Konkursu praca konkursowa nie była kiedykolwiek publikowana 
przez osoby trzecie i jest wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich –jednocześnie zobowiązuję się 
do ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu wad prawnych pracy konkursowej.

VI. Przekazuję pracę konkursową wykonaną zgodnie z Regulaminem Konkursu. W przypadku, gdy 
dziecko/dzieci wymienione powyżej zostanie wraz z rodziną laureatem konkursu, z chwilą zatwier
dzenia rozstrzygnięcia Konkursu przez Organizatora nieodpłatnie przenoszę na Organizatora mająt
kowe prawa autorskie do pracy konkursowej, do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzysta
nia i rozporządzania pracy, w całości i/lub we fragmentach, bez ograniczenia egzemplarzy oraz licz
by wydań, we wszystkich wersjach językowych, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa 
wart. 50 ustawy z dnia 4lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z  
2017 r. poz. 880, z późn. zm.), w szczególności na następujących polach eksploatacji: 
1) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, a w szcze
gólności na nośnikach audio lub wideo, dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego, bez względu na technologię zapisu, rodzaj i pojemność nośni
ka, wprowadzanie do pamięci komputera;
2) wszelkie rozpowszechnianie, w tym: obrót oryginałem lub egzemplarzami pracy konkursowej 
wytworzonymi zgodnie z pkt 1, w tym przy użyciu internetu, sieci telefonii komórkowej oraz wszel
kich innych środków przekazu, wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utrwalono 
pracę konkursową, nadawanie i reemitowanie, przy pomocy wszelkich środków przekazu i jakąkol
wiek techniką, w tym naziemną, cyfrową lub satelitarną, poprzez sieci kablowe, publiczne udostęp
nianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym, w tym za pomocą internetu, sieci telefonii komórkowej oraz wszelkich in
nych  środków  przekazu,  publiczne  wystawianie,  wyświetlanie,  tworzenia  i  rozpowszechniania 
utworów zależnych zrealizowanych przy wykorzystaniu pracy konkursowej–korzystanie z nich i roz
porządzanie nimi na wszystkich znanych w dniu przeniesienia polach eksploatacji, o których mowa 
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz. U. z2017 r.,  
poz. 880, z późn. zm.)



VI. Powierzam Organizatorowi wykonywanie osobistych praw autorskich do pracy konkursowej bez 
wynagrodzenia na wszystkich znanych w dniu przeniesienia polach eksploatacji i bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych. W szczególności Organizator uprawniony jest do: dokonywania wszel
kich zmian i przeróbek, w tym również do wykorzystywania pracy konkursowej w części lub w cało
ści oraz łączenia ich z innymi dziełami, nadzoru nad sposobem korzystania z nich, podejmowania 
decyzji o wykonywaniu prawa autorstwa, tj. do podejmowania decyzji o oznaczeniu pracy konkur
sowej, imieniem oraz nazwiskiem twórcy lub rozpowszechniania jej anonimowo.

VII. Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyska
nych zezwoleń do pracy konkursowej 

VIII. Jestem świadoma/y możliwości  opublikowania pracy konkursowej w dowolnej formie przez 
Organizatora lub osoby trzecie, którym Organizator zleci taką publikację.

IX. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naru
szenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem, z pracy kon
kursowej, zobowiązuję się do pokrycia kosztów i zapłaty odszkodowania związanego z roszczeniami 
takich osób.

X. Oświadczam, że za wykonanie oraz dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z Regulaminem Kon
kursowym i przeniesienie do pracy konkursowej majątkowych praw autorskich oraz przeniesienie 
prawa do wykonywania zależnych praw autorskich do opracowań pracy konkursowej na wymienio
nych w oświadczeniu wszystkich polach eksploatacji wynagrodzenie nie przysługuje.

XI. Oświadczam, że Organizator ma uprawnienie do korzystania, rozporządzania, rozpowszechnia
nia pracą konkursową, w szczególności w celach informacyjnych, promocyjnych, edukacyjnych re
alizowanych przez Organizatora w trakcie różnorodnych przedsięwzięć, w każdej formie i z użyciem 
wszelkich środków technicznych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia.

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

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

miejscowość i data podpisy pełnoletnich uczestników konkursu

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

miejscowość i data podpis rodziców
LUB OPIEKUNA PRAWNEGO/opiekunów prawnych

niepełnoletnich UCZESTNIKów KONKURSU 

Zgłoszenie do udziału w Konkursie wraz z oświadczeniem powinny być złożone na formularzu sta
nowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz czytelnie podpisane. Prace nadesłane bez spełnienia 
ww. wymogów nie będą brały udziału  w konkursie.


