
   

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Konkursu „EKOpamiątka z Doliny Baryczy” 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU – W PRZYPADKU ZESPOŁÓW DANE REPREZENTANTA ZESPOŁU 

Imię  

Nazwisko  

PESEL  

Numer telefonu  

Adres e-mail  

Adres korespondencyjny  

Numer rachunku 
bankowego 

 

DANE DRUGIEGO CZŁONNKA ZESPOŁU KONKURSU 

Imię  

Nazwisko  

PESEL  

Numer telefonu  

Adres e-mail  

Adres 
korespondencyjny 

 

 
Opis idei pamiątki, użytych materiałów, technologii wykonania pamiątki: 

 

*szacunkowy jednostkowy koszt netto produkcji przy nakładzie 100 szt.: ……………………… 
*szacunkowy jednostkowy koszt netto produkcji przy nakładzie 1000 szt.: ……………………. 
 
Oświadczam, że: 

1) przysługuje mi pełnia praw autorskich do złożonego projektu i prawa te nie są obciążone ani ograniczone 
na rzecz osób trzecich, 
2) projekt nie narusza praw autorskich osób trzecich zarówno osobistych, jak i majątkowych, 



   

 

3) wyrażając zgodę na przechowywanie i upublicznienie przez Organizatora nadesłanego projektu, o której 
mowa w § 7 ust. 1 pkt b) Regulaminu, udzielam Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do 
korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do projektu bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych na następujących polach eksploatacji: 
a) jednokrotne wykorzystanie w Konkursie do oceny złożonych prac konkursowych, 
b) zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką, w tym wprowadzanie do pamięci komputerów, 
c) wprowadzanie i rozpowszechnianie w Internecie oraz innych sieciach informatycznych, 
d) wystawianie, publikowanie, wyświetlanie oraz odtwarzanie dowolną techniką, 
e) wykorzystanie w utworach multimedialnych i publikacjach, 
f) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnienie projektu na licencji Creative Commons Uznanie 
autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa (BY-SA). 
 
Niniejszym oświadczam, że w przypadku gdy złożony przeze mnie projekt otrzyma nagrodę pieniężną albo 
wyróżnienie w Konkursie: 
1. Przenoszę z momentem przyznania nagrody pieniężnej albo wyróżnienia na Organizatora autorskie 

prawa majątkowe do projektu w zakresie korzystania i rozporządzania nimi bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych na następujących polach eksploatacji: 

a) wytwarzanie pamiątek w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym w postępowaniach przetargowych o 
udzielenie zamówień publicznych na dostawę pamiątek, 
b) zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką, w tym wprowadzanie do pamięci komputerów, 
c) wprowadzanie i wykorzystywanie we wszelkich formach i w każdy sposób w Internecie oraz innych 
sieciach informatycznych, 
d) wystawianie, publikowanie, wyświetlanie oraz odtwarzanie dowolną techniką, 
e) wprowadzanie do obrotu oraz oddawanie do korzystania innym podmiotom na podstawie umów 
cywilnoprawnych, 
f) wykorzystanie w utworach multimedialnych i publikacjach, 
g) wykorzystywanie utworu do celów promocyjnych i reklamy, 
h) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym. 
2. Ponadto przenoszę z momentem przyznania nagrody pieniężnej albo wyróżnienia na Organizatora 

prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do projektu, jak również  wyrażam 
zgodę na wykonywanie przez Organizatora oraz inne podmioty działające na jego zlecenie autorskich 
praw zależnych do projektu, m.in. poprzez dokonywanie zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, 
opracowań oraz adaptacji projektu oraz do rozporządzania i korzystania przez Organizatora lub 
podmiotów działających na jego zlecenie z dokonanych zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, 
opracowań i adaptacji tego projektu. 

3. Udzielona licencja ma charakter niewyłączny i nieodpłatny. 
 
 
W związku z udziałem w Konkursie „EKOpamiątka z Doliny Baryczy” oświadczam, że zostałem 
poinformowany o zasadach przetwarzania danych osobowych stosowanych przez Stowarzyszenie 
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”/ Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
(obejmujących imię, nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres poczty 
elektronicznej, numer rachunku bankowego) dla celów związanych z organizacją Konkursu.  
 
 
 
…………………………………………………….. 
Czytelny/e podpis/y, data 
 


