
                                          Oœwiadczenie
                               /dotyczy osób pe³noletnich/

1. Niniejszym oœwiadczamy,¿e z³o¿ona przez nas praca w Konkursie fotograficznym 
“¯ywe obrazy” jest autorstwem naszej grupy i nie narusza praw autorskich oraz 
jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

2. Niniejszym oœwiadczamy, i¿ w przypadku zakwalifikowania pracy do etapu 
fina³owego, wyra¿amy zgodê na przeniesienie na wy³¹cznoœæ na Grajewskie 
Centrum Kultury jako organizatora konkursu ca³oœci praw autorskich w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgodnie z 
warunkami okreœlonymi w Regulaminie konkursu.

3. Niniejszym oœwiadczamy,¿e zapoznaliœmy siê z klauzul¹ informacyjn¹ znajduj¹c¹
siê na stronie www.gckgrajewo.pl i wyra¿amy zgodê na przetwarzanie naszych 
danych osobowych oraz wizerunku przez Grajewskie Centrum Kultury dla potrzeb 
Konkursu fotograficznego“¯ywe obrazy” zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia1997r.
O ochronie danych osobowych, Rozporz¹dzeniem Europejskiego i Rady (EU) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych 
oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE okreœlane jako RODO oraz przepisam  i  wewnê-
trznymi Grajewskiego Centrum Kultury.

...........................................
/Miejscowoœæ i data/

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................
/Czytelne podpisy uczestników konkursu/       

    OŒWIADCZENIE 
    /dotyczy osób niepe³noletnich/

 

   Ja ni¿ej podpisany/a, ...................................................................jako opiekun prawny
   .......................................................................................... (imiê i nazwisko uczestnika konkursu) 

wyra¿am zgodê na udzia³ nieletniego w konkursie fotograficznym “¯ywe obrazy”
Grajewskiego Centrum Kultury (GCK) na zasadach okreœlonych w Regulaminie 
konkursu. Oœwiadczam tak¿e, ¿e zg³oszona do niniejszego konkursu praca jest 

   wynikiem w³asnej twórczoœci:............................................(imiê i nazwisko uczestnika konkursu) 

i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. 
   Zapozna³am/em siê z klauzul¹ informacyjn¹ znajduj¹c¹ siê na stronie 

www.gckgrajewo.pl Wyra¿am zgodê na przetwarzanie danych osobowych
 i wizerunku ...............................................................(imiê i nazwisko uczestnika konkursu)

przez GCK dla potrzeb Konkursu fotograficznego“¯ywe obrazy” zgodnie z ustaw¹ 
z dnia 29/08/1997r.o ochroniedanych osobowych, Rozporz¹dzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
   swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE okreœlane, 

jako RODO oraz przepisami wewnêtrznymi Grajewskiego Centrum Kultury. 

 ………………………                                    ………. ……………………………….… 
/Miejscowoœæ, data/                                     /Czytelny podpis opiekuna prawnego/ 

OŒWIADCZENIE
 

   Oœwiadczam, i¿ w przypadku wygrania konkursu, wyra¿am zgodê na przeniesienie 
  na wy³¹cznoœæ na Grajewskie Centrum Kultury jako organizatora konkursu ca³oœci

    autorskich praw maj¹tkowych do fotografii zg³oszonej na konkurs “¯ywe obrazy” w 
    rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

zgodnie z warunkami okreœlonymi w Regulaminie konkursu. 

  …………………………                                 ...........……………………………….…
  /Miejscowoœæ, data/                                     /Czytelny podpis opiekuna prawnego/ 

 

1. Kategoria:

portret                       portret zbiorowy

2. Autor i tytu³ odtwarzanego dzie³a:  ...................................................
3. Dane uczestników:
    

Imiê:                  nazwisko:                       wiek:    klasa:

4. Dane opiekuna:

Imiê:                  nazwisko:          nr  telefonu:      e-mail:

5. Dane placówki oœwiatowej:

Nazwa:                                         adres:

Data i podpis: ...................................

KARTA ZG£OSZENIA
do konkursu fotograficznego

“¯ywe obrazy”
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