
KARTA ZGŁOSZENIA do KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „…………………….” 
organizowanego przez ……………… 

 
................................................. ............................. ......................................  
Imię i nazwisko telefon adres e-mail  
 
............................................................ ..................................................  
adres zamieszkania/korespondencji data urodzenia  
 
............................................ .................................... ....................................  
Zdjęcie: 
............................................ .................................... ....................................  
 
Niniejszym oświadczam, że:  
1. zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie jego warunki;  
 
2. jestem autorem nadesłanych fotografii i posiadam do nich nieograniczone prawa autorskie i majątkowe bez udziału 
osób trzecich;  
 
3. nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;  
 
4. uzyskałem zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie 
tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno – reklamowych;  
 
5. przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych na rzecz Organizatora, z 
prawem do ich dalszego nieodpłatnego przeniesienia na Instytucję Zarządzającą,  bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.) , na polach 
eksploatacyjnych wskazanych w Regulaminie konkursu, w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania zdjęć techniką 
drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach 
promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu; 
 
6. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  
 
 
…………………………………………………………………  
miejscowość, data i czytelny podpis autora 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 
„………………………………………………………………………………………………..…………..….”                                            

organizowanym przez …………………………………………………………………… 

  
Udzielam autorowi zdjęcia/zdjęć*: ………………………………………………………… oraz Organizatorowi 
konkursu fotograficznego - ………………………… nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego 
wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, z prawem 
przeniesienia tego uprawienia na Instytucję Zarządzającą. 
Zgoda obejmuje wykorzystanie i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie 
zgodnie z celami, zamieszczonymi w regulaminie konkursu fotograficznego.  
Oświadczam, że jestem pełnoletni/a* i nieograniczony/a* w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem się 
z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.  
 
Podpis………………………………………………  
 
Miejscowość i data …………………………………………………………………  
 
 


