
Formularz zgłoszeniowy  udziału w Konkursie plastycznym 

 „ Moja Przygoda w Muzeum ” 
 

Dział Naukowo- Oświatowy 

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej 

ul. Warszawska 12 c  

(oficyna zachodnia)  

21-500 Biała Podlaska  

tel. 508 091 745 

e-mail: pracownia.art@muzeumbiala.pl 
www.muzeumbiala.pl 

 

Imię i nazwisko uczestnika  ………………………………………………… 

                      Informacja dla uczestnika konkursu ( w przypadku osoby pełnoletniej) 

1. Przekazanie nam formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu 

i zgodą na wykorzystanie danych osobowych w celach organizacyjnych konkursu. Jeśli nie 

akceptujesz regulaminu lub nie wyrażasz zgody na wykorzystanie powyższych danych, nie możesz 

wziąć udziału w konkursie.  

2. Administratorem danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia jest Organizator konkursu. 

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w regulaminie.  

3. Po rozstrzygnięciu konkursu chcielibyśmy opublikować na naszych stronach internetowych galerię 

zdjęć z tego wydarzenia. Zdecyduj, czy będzie na nich Twój wizerunek . Jeśli nie wyrazisz zgody,  na 

zdjęciach możesz wystąpić tylko jako szczegół większej całości. Wyrażam zgodę / nie wyrażam 

zgody(*) na opublikowanie zdjęć z moim wizerunkiem na stronach internetowych Organizatora. 

 

Informacja dla rodziców / opiekunów prawnych 

4. Przekazanie nam formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu 

i zgodą na wykorzystanie danych osobowych w celach organizacyjnych konkursu. Jeśli nie 

akceptujesz regulaminu lub nie wyrażasz zgody na wykorzystanie powyższych danych, Twoje dziecko 

nie może wziąć udziału w konkursie.  

5. Administratorem danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia jest Organizator konkursu. 

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w regulaminie.  

6. Po rozstrzygnięciu konkursu chcielibyśmy opublikować na naszych stronach internetowych galerię 

zdjęć z tego wydarzenia. Zdecyduj, czy będzie na nich wizerunek Twojego dziecka. Jeśli nie wyrazisz 

zgody, dziecko na zdjęciach może wystąpić tylko jako szczegół większej całości. Wyrażam zgodę / 

nie wyrażam zgody(*) na opublikowanie zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka na stronach 

internetowych Organizatora. 

 

(*) - niepotrzebne skreślić 

 

……………………………………………….. 
                                     (data i podpis uczestnika; w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 
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    Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu  
 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………... jako autor/przedstawiciel ustawowy  

dziecka/podopiecznego……………………………………………………...…  będącego autorem pracy konkursowej 

– dalej jako „utwór”, zgłoszonej do konkursu „Moja Przygoda w Muzeum” organizowanego przez Muzeum 

Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej na szczeblu regionalnym (zwanego Organizatorem), oświadczam, iż 

przenoszę nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu a Organizator Konkursu oświadcza, iż 

przyjmuje autorskie prawa majątkowe do utworu. 

 

Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w 

czasie wykorzystania i rozporządzania utworem na następujących polach eksploatacji: 

a) wytwarzanie  techniką  drukarską,  reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową 

nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów  

b) wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy utworów, najem lub użyczenie oryginału albo 

egzemplarzy, na których utrwalono utwory bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez 

względu na przeznaczenie; 

c) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach 

informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie w taki sposób, aby dostęp do utworów przez 

osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie; 

d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie; 

e) tworzenie  i  rozpowszechnianie  utworów  zależnych,  w  tym  w  szczególności  modyfikowanie, dokonywanie 

korekt i przeróbek; 

f) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy. 

 

Jako autor/ przedstawiciel ustawowy autora utworu zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z 

opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie do dalszego 

rozporządzania prawami i uprawnieniami do Utworu na rzecz osób trzecich, w tym udzielania licencji. 

 

Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora utworu oświadczam, że utwór jest autorstwa mojego 

dziecka/podopiecznego i, że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw 

zależnych na Organizatora, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. 

 

 

…………………………………………       …….………………………………………………………. 
miejscowość, data                                                    czytelny podpis uczestnika; 

                                                                                w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego  

             

 

 

 

 

 

 
 


