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Załącznik nr 1 do Regulamin Konkursu „EKOchoinka”
……………………….dnia………………….
(miejscowość i data)

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu plastycznego „EKOchoinka”

Nazwa placówki:

Adres:

Liczba osób i klasa, do której
uczęszczają dzieci wykonujące pracę:
Imię i nazwisko osoby kontaktowej:
Adres e-mail osoby kontaktowej:
Telefon osoby kontaktowej:

…………………………………………………..
Pieczęć Szkoły

…………………………………………
Miejsce i data

OŚWIADCZENIE
Zgłaszam grupę przedszkolną/klasę szkoły podstawowej do udziału w Konkursie „EKOchoinka”,
organizowanym przez Fundację Eko Cykl oraz:
a) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez
Organizatora wyłącznie dla potrzeb związanych z Konkursem oraz upublicznienie wyników
Konkursu w mediach i na profilach społecznościach oraz stronach www Organizatora
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2002r.,Nr 101,poz.926,z pózn. zm.);
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b) wyrażam zgodę na podanie nazwy szkoły w mediach i na profilach społecznościach oraz
stronach www Organizatora jako zwycięzcy w Konkursie;
c) oświadczam, że opiekuni prawni dzieci, które wspólnie pracowały nad wykonaniem
plastycznej pracy konkursowej („Praca”) wyrazili zgodę na takie wykonanie Pracy przez dzieci,
oraz aby rezultat ich pracy został sfotografowany i mógł zostać zgłoszony do Konkursu przez
szkołę oraz opublikowany w prasie oraz Internecie przez Organizatora;
d) oświadczam, iż z chwilą zgłoszenia szkoły do udziału w Konkursie, przenoszę na Organizatora
autorskie prawa majątkowe do zdjęć Pracy, bez ograniczeń terytorialnych, we wszystkich
państwach świata, na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie, utrwalanie,
kopiowanie, użyczanie i najmowanie, wyświetlanie, publiczne udostępnianie, nadawanie
w telewizji, publikowanie w Internecie, wprowadzanie do obrotu egzemplarzy w szczególności
dystrybuowanie w prasie, materiałach reklamowych i innych publikacjach, wykorzystanie
w filmach reklamowych itp. ;
e) w załączeniu przesyłam trzy zdjęcia Pracy.

………………………………………………………
Podpis Dyrektora Szkoły
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