
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„NIEPODLEGŁA W JESIENNEJ SZACIE” 

 
Tytuł pracy:………………………………………………………………… 
 

Imię i nazwisko autora: .................................................................................  
 

Klasa: .................................................  
 

Oświadczam, że: znam i akceptuję zapisy Regulaminu Konkursu • 

posiadam pełnię praw do zgłoszonych fotografii, a osoby widoczne w zgłoszonych pracach 

wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku;• 
 

Wyrażam zgodę na bezpłatne i bezterminowe niekomercyjne wykorzystanie zgłoszonych na 

konkurs prac na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. 

oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.). 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu 

dla potrzeb niezbędnych do celów związanych z uczestnictwem w konkursie „Niepodległa w 

jesiennej szacie”, w tym szczególnie ujawnienia mego imienia i nazwiska jako  

autora (autorki) prezentowanych publicznie fotografii – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 

r. o ochronie danych osobowych tj. (Dz. U. z 2015 r. oz. 2135, z późn. zm.) 
 
……………………………………………..     ……………………………………………………… 

Miejscowość , data       Podpis rodzica lub prawnego opiekuna 
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