
Formularz zgłoszeniowy 

do konkursu fotograficznego 

„Wola – wczoraj i dziś” 

Informacje o Uczestniku Konkursu/autorze fotografii 
 

IMIĘ I NAZWISKO:  ................................................................................................................... 

DATA URODZENIA:  ................................................................................................................... 

ADRES ZAMIESZKANIA:  ................................................................................................................... 

TELEFON:   ................................................................................................................... 

Email    ................................................................................................................... 

 

NAZWA I ADRES SZKOŁY: 

   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Data........................................      Czytelny podpis ......................................... 
 
Informacje o fotografii konkursowej 
 

Lp. Numer fotografii konkursowej Miejsce wykonania 

1 
 
 

 

2 
 
 

 

3 
 
 

 

Formularz należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami 

Wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy 

wraz załącznikami należy złożyć osobiście w szkole macierzystej 

Uczestnika      Konkursu   



Oświadczenia Uczestnika Konkursu/autora fotografii 
 
Oświadczam, że wszystkie dane podane w niniejszym formularzu są prawdziwe.  
 
 

.......................................................                    ....................................................................................... 
             miejscowość, data                                            czytelny podpis Uczestnika Konkursu oraz   
                                                                                          opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej 

Oświadczam, że jestem jedynym autorem zgłoszonej fotografii konkursowej, ponoszę wyłączną 
odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w przedłożonej pracy, a tak że 
przyjmuję wszystkie warunki Konkursu zawarte w Regulaminie.  
 
 

.......................................................                    ....................................................................................... 
             miejscowość, data                                            czytelny podpis Uczestnika Konkursu oraz   
                                                                                          opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej 

Oświadcza, że udzielam nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swoich Fotografii na rzecz Organizatora Konkursu 
bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji:  

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

- w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 
oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;  

- jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze 
przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów;  

- wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska i szkoły, do której Uczestnik uczęszcza 
w okresie trwania Konkursu) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej                      
i każdej następnej edycji), w wydawnictwach Organizatora, a także na stronach internetowych 
Organizatora Konkursu, szkoły macierzystej Uczestnika (do której uczęszczał w okresie trwania 
Konkursu) oraz Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy oraz wykorzystywanie ich w celach 
promocyjnych i marketingowych Organizatora. 

 

.......................................................                    ....................................................................................... 
             miejscowość, data                                            czytelny podpis Uczestnika Konkursu oraz   
                                                                                          opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej  

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji 
i promocji Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i 
nazwiska w związku z udziałem w niniejszym Konkursie we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i 
informacjach o Konkursie i jego wynikach, w tym na opublikowanie moich danych osobowych na stronie 
internetowej www.traugutt.edu.pl/konkurs/mojaWola oraz na stronach szkoły macierzystej, do której 
uczęszczam w okresie trwania Konkursu. 
 
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem 
poinformowany o prawie wglądu do moich danych oraz możliwości ich poprawiania 
 
 

.......................................................                    ....................................................................................... 
             miejscowość, data                                            czytelny podpis Uczestnika Konkursu oraz   
                                                                                          opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej 

 

http://www.traugutt.edu.pl/konkurs/mojaWola

