
          Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie plastycznym 
,,Plac zabaw LSM za 100 lat” 

organizowanym przez Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

I. Wyrażam zgodę na udział w ww. konkursie mojego dziecka/podopiecznego 

………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

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

(wiek, klasa, nazwa szkoły, miejsce zamieszkania-miejscowość) 

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

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna, kontakt: telefon) 

II. Niniejszym oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Konkursu i w pełni ją akceptuję. Zdaję sobie sprawę, że 
naruszenie któregokolwiek z zapisów regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa mojego 
dziecka /podopiecznego w Konkursie oraz utratę praw do otrzymania nagrody. 

2. Zapoznałem/-am się z informacją zamieszczoną w Regulaminie Konkursu dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie we wskazanym zakresie. 

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego w 
przypadku wyłonienia jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w konkursie 
plastycznym. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez 
zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki 
uczestnika w publikacji na stronie internetowej Domu Kultury LSM, jak również relacji z rozdania 
nagród.

___________________________________________ 

         Data i podpis przedstawiciela ustawowego autora pracy 



Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu 
Plastycznego 

Ja niżej podpisany/a 

___________________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 

jako przedstawiciel ustawowy dziecka/podopiecznego 

___________________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko dziecka-autora pracy) 

będącego autorem pracy konkursowej - dalej jako „praca plastyczna”, zgłoszonej do konkursu ,,Plac 
zabaw LSM za 100 lat”, oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw 
autorskich do pracy plastycznej w zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu. 

Jako przedstawiciel ustawowy autora przenoszę nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa 
majątkowe do pracy plastycznej, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania pracy 
plastycznej poprzez jej adaptację lub przerobienie pracy plastycznej, połączenie jej z innymi pracami 
plastycznymi. 

Autorskie prawa majątkowe do pracy plastycznej wraz z prawami zależnymi, przechodzą na 
Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do 
nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania pracą plastyczną. 

Jako przedstawiciel ustawowy autora utworu oświadczam, że praca plastyczna jest autorstwa mojego
dziecka/podopiecznego i, że w związku z wykonaniem pracy plastycznej i przeniesieniem 
majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora, nie naruszam w żaden sposób praw 
osób trzecich. 

___________________________________________ 

Data i podpis przedstawiciela ustawowego autora utworu


