
OŚWIADCZENIE 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mój/ mojej córki/ mojego syna pozostającej/-ego pod moją opieką1 

w Konkursie Fotograficznym pn. „(Nie)zapomniane zabytki. Kongres Rewitalizacji, Cukrownia 

Żnin” oraz na wykorzystanie nadesłanej pracy w działalności statutowej Stowarzyszenia 

Wspólnota Arche oraz Grupy Arche. 

2. Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego/mojego syna/mojej córki 

imienia i nazwiska oraz tytułu zgłoszonej pracy w związku z udziałem w ww. konkursie, we 

wszelkich informacjach o tym Konkursie i o jego wynikach.  

3. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z pełną treścią klauzuli informacyjnej w zakresie 

przetwarzania danych osobowych znajdującej się w Regulaminie Konkursu oraz dostępnej na 

stronie internetowej: https://wspolnota.arche.pl/Podstrony/Polityka-prywatnosci,93.   

4. Oświadczam również, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu Fotograficznego pn. 

„(Nie)zapomniane zabytki. Kongres Rewitalizacji, Cukrownia Żnin” i akceptuję jego warunki.  

5. Oświadczam, że jestem/ moja córka/ mój syn/ pozostająca/-ący pod moją opieką1 jest autorem 

dostarczonych prac fotograficznych. 

6. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Stowarzyszenie Wspólnota Arche w 

Siedlcach nadesłanych prac fotograficznych w dowolnym czasie i formie dla celów promocji 

Konkursu oraz współtowarzyszącemu wydarzeniu pn. „Kongres Rewitalizacji, Cukrownia Żnin”. 

Jednocześnie, w przypadku przyznania mi/ mojej córce/ mojemu synowi/ pozostającej/-emu 

pod moją opieką nagrody w Konkursie oświadczam, iż wyrażam zgodę na przekazanie na rzecz 

Stowarzyszenia Wspólnota Arche w Siedlcach w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, 

stanowiącej załącznik do Regulaminu, bez osobnego wynagrodzenia, autorskich praw 

majątkowych zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) na wszelkich polach eksploatacji, o 

których mowa w art. 50 tej ustawy, w szczególności: do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy 

nagrodzonej pracy, zamieszczenia ww. pracy w Internecie oraz w innych formach utrwaleń 

nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, 

CDROM), wprowadzania do pamięci komputera, publiczne odtwarzanie oraz do korzystania z 

pracy fotograficznej w sposób nieograniczony w czasie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i 

za granicą. Umowę nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych zobowiązuję się 

podpisać w dacie przystąpienia do Konkursu. 

 

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

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego autora/autora pracy  

 

1 Niepotrzebne skreślić. 

 


