
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT – BEBOK SUPER BOHATER!  

 

1. Imię i nazwisko dziecka:………………………………………………………………………………… 

2. Imię i nazwisko seniora:………………………………………………………………………………… 

 

3. Przystępując do konkursu oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem i wyrażam zgodę 

na realizację przez organizatora wszystkich punktów konkursu plastycznego na plakat – 

BEBOK SUPER BOHATER!  

 

4. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU: Wyrażam 

zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego / mojego dziecka / podopiecznego          

w publikacjach, w prasie oraz w Internecie, jak również w przygotowanych przez Organizatorów 

akcjach i materiałach promocyjnych i / lub reklamach wyłącznie na potrzeby realizacji konkursu, 

w którym uczestniczę, uczestniczy moje dziecko / podopieczny zgodnie z ustawą z dn. 

4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. 

zm.): a) Udzielam zgody na korzystanie z wizerunku mojego / mojego dziecka / podopiecznego 

wyłącznie do celów niekomercyjnych, informacyjnych i edukacyjnych, w każdej formie                      

i z użyciem wszelkich środków technicznych, w tym na stronach internetowych organizatorów, 

bez konieczności wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu, na wszystkich polach eksploatacji.          

b) Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane 

podczas poszczególnych działań mogą zostać umieszczone na stronach internetowych 

Teatrtrip – podróże ze sceną, portalach społecznościowych, wykorzystane w materiałach 

promocyjnych, publikacjach, spotach i nagraniach oraz mogą zostać udostępnione. c) 

Rozpowszechnianie, o którym mowa w ust. b) następować będzie bez ograniczeń 

terytorialnych, bezterminowo, wyłącznie do celów niekomercyjnych, służących promocji 

konkursu.  

5. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE DZIEŁA / UTWORU: 

Upoważniam Organizatorów do nieodpłatnego wykorzystania utworu / dzieła powstałego                

w związku z uczestnictwem w konkursie wyłącznie do celów niekomercyjnych, informacyjnych 

i edukacyjnych, w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych, w tym na stronie 

internetowej organizatorów, portalach społecznościowych, bez konieczności wypłaty 

wynagrodzenia z tego tytułu, na wszystkich, znanych w dacie podpisania niniejszego 

formularza, polach eksploatacji. 

 

 

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

(data, miejscowość oraz podpis uczestnika konkursu oraz opiekuna prawnego dziecka)  

 


