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Załącznik nr 2 

do Regulaminu Konkursu w projekcie „Zawodowa Liga Mistrzów” 

 

OŚWIADCZENIA 

 

1. Oświadczenie osoby reprezentującej zespół Uczestników o zapoznaniu się z Regulaminem 

 
Oświadczam, że Zespół zapoznał się z Regulaminem Konkursu w projekcie „Zawodowa Liga 
Mistrzów”, który akceptuje i zobowiązany jest stosować się do jego postanowień.  

 

2. Oświadczenie osoby reprezentującej Uczestników Konkursu o udostępnieniu Klauzuli 
informacyjnej 

 
Oświadczam, że wszystkim osobom których dane osobowe zostały przekazane Organizatorowi  
za pośrednictwem niniejszego formularza, udostępniona została treść Klauzuli informacyjnej 
znajdującej się w Regulaminie Konkursu.  
 
 
3. Oświadczenie dotyczące przekazania praw autorskich 
 
Niniejszym oświadczam, iż posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do filmu  
(dalej nazywanego Utworem) przesyłanego w ramach Konkursu w Projekcie  
„Zawodowa Liga Mistrzów” realizowanego przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 
Centrum Informacji Zawodowej – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
mieszczący się przy ul. Łukasińskiego 40  42-216 Częstochowa (dalej nazywanej Organizatorem). 
1. Autor oświadcza, że jest Uczestnikiem konkursu oraz posiada pełne autorskie prawa osobiste  
i majątkowe do utworu przesłanego w ramach Konkursu w Projekcie „Zawodowa Liga Mistrzów” 
realizowanego przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  
Centrum Informacji Zawodowej – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna mieszczący 
się przy ul. Łukasińskiego 40  42-216 Częstochowa. 
2. Autorskie prawa majątkowe do Utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora  
i dają prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania Utworem powstałym  
w wyniku wykonania i zgłoszenia Utworu, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie  
z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez dodatkowych opłat.  
Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:  
1) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze Organizatora  
oraz wyświetlanie utworu pod adresami domenowymi Organizatora  

2) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego;  
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3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  
4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także 
publiczne udostępnianie utworu lub egzemplarzy utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć  
do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;  

5) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, w formie 
publikacji papierowej;  

6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu.  
3. Uczestnik zezwala na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu w zakresie 
wskazanym powyżej oraz przenosi na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie 
zezwoleń  
na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu.  
4. Uczestnik przenosi na Organizatora własność jednego egzemplarza Utworu. 
5. Uczestnik oświadcza, że w związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych  
w tym praw zależnych do Utworu, nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich. 
6. Organizator będzie przestrzegać osobistych praw autorskich do nadesłanych Prac  
w zakresie udostępnienia wraz z podaniem nazwy Uczestnika Konkursu. 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego utworu powoduje przeniesienie 
własności bez względu na formę w jakiej został dostarczony. 
 
 
4. Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego niepełnoletniego Uczestnika Konkursu  
w Projekcie „Zawodowa Liga Mistrzów” – przekazanie praw autorskich 
 
1) Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym ww. małoletniego. 
2) Wyrażam zgodę na przekazanie praw autorskich nadesłanych prac małoletniego 
biorącego udział w Konkursie w Projekcie „Zawodowa Liga Mistrzów”, organizowanym 
przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej – 
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna mieszczący się przy ul. Łukasińskiego 40   
42-216 Częstochowa. 
3) Potwierdzam złożone powyżej oświadczenia woli niepełnoletniego Uczestnika Konkursu, 
którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym. 
 
 
 
4. Oświadczenie – wykorzystanie wizerunku   
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację wizerunku na potrzeby 
realizacji projektu. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Zespół Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej – Specjalistyczna Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna mieszcząca się przy ul. Łukasińskiego 40  42-216 Częstochowa  
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
(Dz.U z 2016 r., poz. 666, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym,  
że materiały nagrane na potrzeby Konkursu z Projekcie „Zawodowa Liga Mistrzów” mogą zostać 
umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach. 
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie 
względem Organizatora, z tytułu wykorzystania mojego głosu, wypowiedzi, wizerunku / wizerunku 
mojego dziecka / ucznia  
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5. Oświadczenie Opiekuna Uczestników Konkursu  (po stronie szkoły) 

Oświadczam, że zgłoszony do Konkursu film jest osobistym dziełem młodzieży uczęszczających  
do placówki przeze mnie reprezentowanej. Na podstawie oświadczania opiekunów prawnych 
autorów, Uczestnik Konkursu nabył autorskie prawa majątkowe do prac zgłoszonych w ramach 
konkursu i przenosi je na Organizatora Konkursu. Praca przeze mnie zgłoszona do konkursu nie jest 
obciążona autorskimi prawami majątkowymi osób trzecich.  
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i przyjmuję warunki w nim zawarte. 

 

Formularz zgłoszenia udziału w konkursie będzie uznany za kompletny wyłącznie w przypadku 

uzyskania w.w zgód - Uczestników / Rodziców lub Opiekunów prawnych (w przypadku Uczestników 

niepełnoletnich), Opiekuna po stronie szkoły oraz Dyrektora szkoły (zgoda na udostępnianie 

wizerunku) 

 
 
.........................................................................           ................................................................................ 
Data i czytelny podpis Uczestnika reprezentującego Zespół                              Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego  
 
 
.........................................................................           ................................................................................ 
Data i czytelny podpis Uczestnika                                                                          Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego  
 
 
.........................................................................           ................................................................................ 
Data i czytelny podpis Uczestnika                                                                          Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego  
 
 
 
 
 
 

......................................................................... 
Podpis Opiekuna po stronie szkoły 

 
 
 
 

.........................................................................           ................................................................................ 
Pieczątka szkoły                                                                                              Podpis Dyrektora 

 
 

 


