Załącznik nr 2 do REGULAMINU KONKURSU DLA MŁODZIEŻY
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO/OPIEKUNA
PRAWNEGO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Ja niżej podpisana/podpisany……………….………………………………………………………
legitymująca/legitymujący się dowodem osobistym o numerze …………………………………
PESEL…………………………….........................................wyrażam zgodę na udział mojego
dziecka (imię i nazwisko)………………………………………………………………………………
w konkursie ISKRA orgaznizowanym przez Fundację Instytut Inicjatyw Społecznych. na
zasadach określonych w Regulaminie Konkursu, w szczególności do udostępniania jego
danych osobowych i publikacji wizerunku w zakresie niezbędnym do realizacji celu Konkursu.
Oświadczam, że :
1. Zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu konkursu i w całości go akceptuję.
2. Oświadczam, iż uczestnikowi przysługują wszelkie nieograniczone prawa autorskie do
przesłanych do konkursu treści i grafik, i nie naruszają one praw osób trzecich.
3. Przenoszę na Fundację – nieodpłatnie na czas nieoznaczony – autorskie prawa
majątkowe do nadesłanych tekstów i grafik na wszelkich polach eksploatacji
w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w tym m.in. do:
publikowania na stronach internetowych oraz w innych publikacjach pokonkursowych –
uprawnienie to dotyczy wielokrotnego publikowania i nie jest ograniczone w czasie i co do
terytorium (w imieniu uczestnika niepełnoletniego oświadcza opiekun prawny).
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/uczestnika niepełnoletniego danych osobowych
dla potrzeb realizacji Konkursu dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (w imieniu
uczestnika niepełnoletniego oświadcza opiekun prawny). (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 z późn. zm.), a nadto upublicznienia w związku z jego udziałem w Konkursie – jego
imienia i nazwiska oraz wizerunku.
5. Wyrażam zgodę, aby prawo własności oraz prawa autorskie związane ze zgłoszonymi
treściami i grafikami przeszły bezpłatnie na własność Organizatora Konkursu, bez
ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu
Konkursu.

……………………………………………
miejscowość data,

…..…………………………………………
własnoręczny czytelny podpis
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