
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu plastycznego pod hasłem ,,Ziemię szanujemy- śmieci 

segregujemy” 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

UCZESTNICTWA W KONKURSIE PLASTYCZNYM PT.:  

„ZIEMIĘ SZANUJEMY – ŚMIECI SEGREGUJEMY” WRAZ Z OŚWIADCZENIEM  

 

Imię i nazwisko uczestnika 

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

Wiek uczestnika 

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

Imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu 

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

 

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego autora pracy konkursowej nadesłanej do konkursu plastycznego pt.: „Ziemię 

szanujemy – śmieci segregujemy” 

  

Z chwilą doręczenia pracy plastycznej (pracy konkursowej) Organizatorowi, Organizator nieodpłatnie nabywa własność pracy 

plastycznej zgłoszonej przez Uczestnika na konkurs. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa 

nieodpłatne majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika na następujących polach eksploatacji:  

- wykorzystanie na stronach internetowych oraz na portalach społecznościowych. 

- wystawienie pracy plastycznej w ramach wystawy pokonkursowej i wszelkich innych wystaw mających na celu edukację 

ekologiczną 

- umieszczenie reprodukcji pracy plastycznej w katalogu/kalendarzu prezentującym prace konkursowe lub katalogu/kalendarzu 

promującym zachowania ekologiczne 

- utrwalenie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na: dysku komputerowym,  na taśmie magnetycznej, 

w sieci multimedialnej ( w tym Internet), 

- zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego w sieci 

multimedialnej ( w tym Internet) 

- wyświetlanie, publiczne odtwarzanie reprodukcji 

- wykorzystanie prac plastycznych i ich reprodukcji w utworach multimedialnych 

- wprowadzenie do obrotu przy użyciu internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, 

informatyczne i bezprzewodowe, 

- publiczne udostępnienie prac plastycznych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym, 

-wykorzystanie prac plastycznych w celach reklamy następnych konkursów, promowania postaw ekologicznych, a także 

promocji innych imprez Organizatora. 

Organizatorowi, oraz innym podmiotom, którym zostaną przekazane prawa do prac plastycznych przysługuje wyłączne prawo 

decydowania o formie i czasie wykorzystania tychże prac. 

 

Z chwilą doręczania prac plastycznych (prac konkursowych) Organizatorowi, Organizator nabywa licencję niewyłączną 

upoważniającą organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na 

następujących polach eksploatacji: 

- wykorzystanie na stronach internetowych oraz na portalach społecznościowych. 

- wystawienie pracy plastycznej w ramach wystawy pokonkursowej i wszelkich innych wystaw mających na celu edukację 

ekologiczną 



- umieszczenie reprodukcji pracy plastycznej w katalogu/kalendarzu prezentującym prace konkursowe lub katalogu/kalendarzu 

promującym zachowania ekologiczne 

- utrwalenie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na: dysku komputerowym,  na taśmie magnetycznej, 

w sieci multimedialnej ( w tym Internet), 

- zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego w sieci 

multimedialnej ( w tym Internet) 

- wyświetlanie, publiczne odtwarzanie reprodukcji 

- wykorzystanie prac plastycznych i ich reprodukcji w utworach multimedialnych 

- wprowadzenie do obrotu przy użyciu internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, 

informatyczne i bezprzewodowe, 

- publiczne udostępnienie prac plastycznych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym, 

-wykorzystanie prac plastycznych w celach reklamy następnych konkursów, promowania postaw ekologicznych, a także 

promocji innych imprez Organizatora. 

Nienagrodzone prace będzie można odebrać w terminie 14 dni od dnia wręczenia nagród. Po tym terminie zostaną 

zutylizowane. 

 

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

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


