
Załącznik nr 1 – Zgłoszenie do Konkursu 

 

 

Zgłoszenie Uczestnika do udziału w Konkursie „Niespodzianka dla króliczka Farmusia” 

 

 

Nazwa Uczestnika: 

 

 

Adres Uczestnika: 

 

 

 

Dane kontaktowe do osoby zgłaszającej: 

 

 

 

Tytuł Pracy konkursowej: 

 

 

 

Dane osobowe autorów Pracy konkursowej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu do Konkursu „Niespodzianka 

dla króliczka Farmusia” oraz akceptuję w pełni jego postanowienia. 

 

 

Data i czytelny podpis osoby zgłaszającej 



 

 

 

Załącznik nr 2 – Oświadczenia i zgody 

 

Oświadczenia opiekuna prawnego/rodzica autora Pracy konkursowej 

 

Ja, niżej podpisany/podpisana …………………………………………………………………………….., 

 

zamieszkały/zamieszkała w …………………………………………………………….. niniejszym oświadczam, iż: 

 

1. jestem opiekunem prawnym/rodzicem …………………………………………………………, będącego 

autorem/współautorem (dalej jako Autor) Pracy konkursowej zgłoszonej do udziału w 

Konkursie Niespodzianka dla króliczka Farmusia; 

2. wyrażam zgodę na udział Autora w Konkursie; 

3. Autorowi przysługują prawa autorskie do Pracy konkursowej; 

4. Praca konkursowa została wykonana przez Autora osobiście, wraz z innymi współautorami i 

nie była wcześniej publikowana; 

5. Praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich oraz nie mają miejsca żadne inne 

okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich 

z tytułu korzystania z lub rozpowszechniania Pracy konkursowej;  

6. Prawa autorskie Autora nie są obciążone żadnymi roszczeniami innych osób i innymi 

prawami osób trzecich;  

7. wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora Pracy konkursowej, bez 

ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową;  

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę konkursową 

utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy, publiczne wystawianie; 

c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 

także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do sieci, w tym 

Internet; 

d) przechowywanie,  

e) prawo do wykorzystywania dla celów promocji, dla celów edukacyjnych lub 

szkoleniowych.  

8. Udzielam Organizatorowi nieodpłatnego prawa do udzielania dalszych licencji oraz 

wykonywania utworów zależnych do Pracy konkursowej oraz do udzielania dalszych zgód w 

tym zakresie innym podmiotom; 



9. z momentem przesłania Pracy konkursowej Organizatorowi, przenoszę na Organizatora 

prawo własności przesłanego egzemplarza Pracy konkursowej; 

10. w przypadku gdy Praca konkursowa zawiera wizerunek Autora, wyrażam zgodę do 

wielokrotnego nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie, nieodpłatnego 

korzystania przez Organizatora z wizerunku Autora na wszystkich  polach eksploatacji, a w 

szczególności: 

a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką; 

b) wprowadzania do obrotu bez ograniczeń terytorialnych, wprowadzania do pamięci 

komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej; 

c) publicznego udostępniania w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym ( m. in. udostępniania w Internecie oraz w ramach 

dowolnych usług telekomunikacyjnych, w tym VOD); 

d) publikacji w prasie drukowanej; 

e) rozpowszechnianiu w postaci billboardów, bannerów; 

f) rozpowszechniania w Internecie. 

11. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystania 

utrwalonego wizerunku Autora oraz dokonywania przeróbek, adaptacji utrwalonego 

wizerunku i do wykorzystywania go w innych utworach; 

12. Zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu Niespodzianka dla króliczka Farmusia oraz z 

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora podanych przeze mnie danych osobowych, oraz danych 

osobowych Autora w zakresie opisanym w Regulaminie oraz w celu udziału Autora w 

Konkursie. 

 

 

 

 

 

Data i czytelny podpis  

opiekuna prawnego/rodzica autora Pracy konkursowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 3 – Zgoda na publikację wizerunku 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody  

na publikację wizerunku  

 

 

Ja, niżej podpisany…………………………………………………………….. niniejszym: 

 

1. wyrażam zgodę, aby mój wizerunek utrwalony na Pracy konkursowej zgłoszonej do 

konkursu „Niespodzianka dla króliczka Farmusia” (dalej jako Konkurs) został wykorzystany 

oraz rozpowszechniany przez Farma Iluzji Sp. z o.o. z siedzibą w Mościskach (dalej jako 

Spółka). Zgoda, o której mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego nieograniczonego 

ilościowo, czasowo i terytorialnie korzystania z wizerunku na wszystkich polach 

eksploatacji, istniejących w chwili podpisania umowy, a w szczególności: 

a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką; 

b) wprowadzania do obrotu bez ograniczeń terytorialnych, wprowadzania do pamięci 

komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej; 

c) publicznego udostępniania w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym (m. in. udostępniania w Internecie oraz w ramach 

dowolnych usług telekomunikacyjnych, w tym VOD); 

d) publikacji w prasie drukowanej; 

e) rozpowszechniania w postaci billboardów, bannerów; 

f) rozpowszechniania w Internecie. 

 

 Jednocześnie oświadczam, iż: 

 

2. Spółce przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystania 

utrwalonego wizerunku. 

3. Rozpowszechnianie wizerunku nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na moją rzecz,  ani 

jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu. 

4. Wyrażam zgodę na wykonywanie przez Spółkę przeróbek, adaptacji utrwalonego 

wizerunku i do wykorzystywania go w innych utworach. 

5. zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i i zamieszczoną w nim klauzulą dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych (§5 Regulaminu). 

 

 

 

 

Data i czytelny podpis 



  


