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 Załącznik nr 1 do Regulaminu  Konkursu Plastycznego na rysunek o Poleskim Parku Narodowym  

„Dzika przyroda wokół nas” –  

 Karta zgłoszeniowa  

  

  

KARTA ZGŁOSZENIOWA  

Konkurs plastyczny  na rysunek o Poleskim Parku Narodowym 

„Dzika przyroda wokół nas” 

IMIĘ    

NAZWISKO    

KLASA i WIEK    

ADRES ZAMIESZKANIA    

E-MAIL/NR TELEFONU    

NAZWA i ADRES SZKOŁY/  

PRZEDSZKOLA  

  

WOJEWÓDZTWO   LUBELSKIE 

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY    

  

  

  

  



 

2/2  

Załącznik nr 2 do Regulaminu  Konkursu Plastycznego na rysunek o Poleskim Parku Narodowym   

„Dzika przyroda wokół nas” –  

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu   

  

OŚWIADCZENIE  

  

1. Wyrażam zgodę na udział: …………………………………..…………………………………………………………  
(imię i nazwisko uczestnika konkursu plastycznego)  

w Konkursie Plastycznym na rysunek o Poleskim Parku Narodowym „Dzika przyroda 
wokół nas” – organizowanym przez Poleski Park Narodowy.*  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  
Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r., dalej: RODO. *  

3. Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć podczas konkursu oraz na wykorzystanie 
dokumentacji fotograficznej do celów promocyjnych Poleskiego Parku Narodowego 
(Facebook, strona www, wydawnictwa PPN).*  

4. Oświadczam, że przysługuje mi pełnia praw autorskich do zgłoszonej w konkursie 

pracy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.).*   

5. Oświadczam, że dzieło stanowi moją wyłączną własność i nie jest obciążone prawami 
osób trzecich. *  

6. Oświadczam, działając w imieniu własnym, że udzielam Organizatorom 
nieograniczonej w czasie licencji do korzystania z zgłoszonej do konkursu pracy na 
następujących polach eksploatacji:   

a) prawo do nieodpłatnego obrotu w kraju i za granicą,   

b) prawo do utrwalania wszystkimi technikami,   

c) prawo do nieodpłatnego, dowolnymi technikami rozpowszechniania publicznego,   

d) prawo do wykorzystania na stronach internetowych i w mediach 
społecznościowych organizatora. *  

7. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z Regulaminem Konkursu 
Plastycznego na rysunek o Poleskim Parku Narodowym „Dzika przyroda wokół nas” i 
akceptuję jego warunki.  

  

.…………………………………………………………………………………………………..  
(Data i Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

plastycznego) 

 *Niepotrzebne skreślić 


