Formularz konkursowy
(kat. I, II)
I. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/UCZNIA:
………………………………………………………………………………………………………………
II. NAZWA I ADRES PLACÓWKI:
nazwa:………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..…
ulica:…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..
kod pocztowy:……………………………………..………………………………………………………………………………………………
miasto:…………………………………………………………………….……….………………………………………………………………...

adres e-mail:…………………………………………………………………………………………..……………………..……………………
imię i nazwisko dyrektora szkoły* ………………………………………………………………………………………………….………
imię i nazwisko opiekuna – koordynatora* ………………………………………………………..………………………..………..
telefon kontaktowy do uczestnika/ opiekuna koordynatora…………….……………………………..…………………….……………

adres e-mail uczestnika/ opiekuna –
koordynatora…………..………………………………………………….………………………….……
III. Rodzaj kategorii wiekowej:
- I kategoria: Uczniowie szkół podstawowych □
- II kategoria: Uczniowie szkół ponadpodstawowych □
- III kategoria(OPEN) : mieszkańcy województwa świętokrzyskiego którzy ukończyli 18 rok życia □
IV. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu „Świętokrzyskie Dla Europy” dostępnym
na stronie internetowej www.swietokrzyskiedlaeuropy.pl i akceptuję jego postanowienia. Posiadam
również stosowne zgody osób trzecich, albo ich przedstawicieli ustawowych – które są niezbędne do
wywiązywania się z Regulaminu Konkursu.
V. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Formularzu
konkursowym w celu przeprowadzenia Konkursu organizowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego pn.
„Świętokrzyskie dla Europy”.
VI. MIEJSCOWOŚĆ, DATA I PODPIS DYREKTORA SZKOŁY, PIECZĄTKA PLACÓWKI*……………………………………
MIEJSCOWOŚĆ, DATA I PODPIS OPIEKUNA* ………………………………………………………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ, DATA I PODPIS UCZESTNIKA/ UCZNIA
…………………………………..………………………………………………………
□ w kwadracie krzyżykiem należy zaznaczyć właściwą
kategorię * - nie dotyczy uczestników III kategorii

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA KONKURSU POD NAZWĄ
„ŚWIĘTOKRZYSKIE DLA EUROPY”
(kat. I i II)
W imieniu szkoły (organu prowadzącego), a także w imieniu osób biorących udział w Konkursie, które
upoważniły szkołę do złożenia niniejszych oświadczeń w ich imieniu i na ich rzecz w zakresie określonym w
Regulaminie Konkursu na projekt plakatu w formie elektronicznej pod nazwą „Świętokrzyskie Dla Europy”:
JJ. Oświadczam, że przysługują mi autorskie prawa majątkowe do projektu nadesłanego na Konkurs pn.
„Świętokrzyskie Dla Europy”: oraz że zgłoszony przeze zdjęcie oraz opis zdjęcia nie narusza jakichkolwiek praw
osób trzecich, ani przepisów prawa. Ponoszę pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osobę
trzecią roszczeń związanych ze zgłoszonym projektem. Jestem świadomy,

że w przypadku zgłoszenia roszczeń osób trzecich do zgłoszonego przeze mnie zdjęcia oraz opisu zdjęcia jak
i naruszenie nim bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, zostanie on wykluczony z Konkursu.
- Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu na zdjęcie oraz opis zdjęcia pod
nazwą „Świętokrzyskie Dla Europy” – a w szczególności, z dniem ogłoszenia wyników Konkursu, przenoszę
nieodpłatnie wszelkie nieograniczone autorskie prawa majątkowe do przedstawionego projektu
graficznego plakatu, udzielam nieodpłatnie zgody na wykonywanie autorskiego prawa zależnego,
wprowadzanie w nim zmian i modyfikacji, zgodnie z postanowieniami rozdziału III Regulaminu Konkursu na
zdjęcie oraz opis zdjęcia pod nazwą „Świętokrzyskie Dla Europy”, pod warunkiem zastania Laureatem
Konkursu tzn. nagrodzenia przedstawionego przeze mnie projektu jedną z nagród przewidzianą w rozdziale
VII ust.2, 3 i 4 Regulaminu.
MIEJSCOWOŚĆ, DATA I PODPIS DYREKTORA SZKOŁY, PIECZĄTKA PLACÓWKI

…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….………….
MIEJSCOWOŚĆ, DATA, IMIĘ I NAZWISKO BIORĄCEGO UDZIAŁ W KONKURSIE ORAZ PODPIS
………………………………………………………..…………………………..….………………………………………………………………..…

*Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.swietokrzyskiedlaeuropy.pl

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
(kat. I i II)

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w Konkursie na projekt plakatu w wersji elektronicznej pod nazwą
„Świętokrzyskie Dla Europy”:
(imię i nazwisko)………………………………………………………………………………………………………………………………
na zasadach określonych w Regulaminie w/w. Konkursu dostępnym na stronie internetowej
www.swietokrzyskiedlaeuropy.pl, w szczególności do udostępniania jego danych osobowych i publikacji
wizerunku w zakresie niezbędnym do realizacji celu Konkursu.

………………………………………………………………………………………..
miejscowość, data, własnoręczny podpis

