
Załącznik nr 2  

Karta zgłoszeniowa do konkursu otwartego dla artystów i studentów sztuk pięknych  

na mural artystyczny o tematyce patriotycznej (zwanego dalej Konkursem) 

Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania:………………………………………………………………………… ………………………………………  

Data urodzenia:………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail: ….……………………………………………………………  

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………….  

 

Zgłaszam do Konkursu następującą Pracę konkursową (tytuł pracy): 

..…………………………………..………………………………………….  

Oświadczam że:  

1. Spełniam wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wymienione w Regulaminie.  

2. Jestem autorem zgłaszanej Pracy konkursowej oraz że przesłany projekt stanowi moją wyłączną 

własność i nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz że 

zaproponowany projekt jest nowy, oryginalny i nigdzie wcześniej niepublikowany.  

3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora moich danych osobowych dla potrzeb 

przeprowadzenia niniejszego Konkursu, w tym do upublicznienia danych (imię i nazwisko) laureatów 

na warunkach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celach prowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i 

przyznania nagrody. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest 

w rozumieniu w/w ustawy Organizator. 

4. Zobowiązuję się do przeniesienia autorskich praw majątkowych w przypadku wygrania Konkursu. 

5. Zapoznałem/am się z treścią i akceptuję postanowienia określone w Regulaminie Konkursu.  

6. Jestem świadomy, że treści ujęte w planszach przygotowanych na wystawę tematyczną pn. 

„Cukrownicy-bohaterowie naszej niepodległości” stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności, przyjmuję do wiadomości, że rozporządzanie, 

korzystanie oraz wykonywanie utworów i praw zależnych (o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 oraz w 

art. 46 Prawa Autorskiego) na podstawie utworu, w szczególności jego adaptacja, tłumaczenia lub 

przeróbki, wykonywanie utworu i jego zmiany wymagają każdorazowo zgody Organizatora. 

7. Zobowiązuję się do zachowania poufności i nieudostępniania przekazanych treści ujętych w 

planszach przygotowanych na wystawę tematyczną pn. „Cukrownicy-bohaterowie naszej 

niepodległości”.  

 

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

(Data i podpis Uczestnika konkursu) 

 

 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z organizacją, 

przeprowadzeniem oraz promocją Konkursu.  

 

…………………………………………………………………………  

(Data i podpis Uczestnika konkursu) 

 

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska w związku z 

udziałem w Konkursie we wszelkich informacjach o jego wynikach.  

 

…………………………………………………………………………  

(Data i podpis Uczestnika Konkursu) 


