
 

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURS PLASTYCZNY „STATEK WYOBRAŹNI” 
 

Imię, nazwisko, wiek autora / autorów  

Nazwa i adres szkoły / placówki  

Tytuł pracy / technika / wymiary  

Imię i nazwisko opiekuna artystycznego  

Telefon, e-mail opiekuna artystycznego  

Imię, nazwisko, telefon opiekuna prawnego  

 

Działając jako opiekun prawny uczestnika konkursu:  
 
…………………………………...……….…………………………………………………………………………………………………………..…..  

(imię/ nazwisko uczestnika), 
oświadczam w jego imieniu, że: 
• Akceptuję Regulamin Konkursu Plastycznego „Statek Wyobraźni”. 
• Uczestnik jest autorem/współautorem pracy, a praca ta nie była nigdy prezentowana lub nagradzana w żadnych 

innych konkursach i wystawach. 
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych uczestnika oraz danych opiekuna 

prawnego przez Organizatora Konkursu wyłącznie na potrzeby Konkursu, zgodnie z ustaw ą z dnia 29 sierpnia 
1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). 

• Zostałem(łam) poinformowany(a) o dobrowolności podania danych, prawie do wglądu do danych i żądania ich 
poprawienia lub usunięcia ze zbioru, a także o tym, że dane te będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby 
Konkursu. 

• Przekazuję nieodpłatnie na własność Organizatora nadesłane na Konkurs prace i wyrażam zgodę na korzystanie 
przez Organizatora z nich dla celów opisanych w Regulaminie Konkursu, a także oświadczam, iż w razie 
nagrodzenia lub wyróżnienia pracy uczestnika, przekażę ją Organizatorowi konkursu na zasadach ujętych w 
Regulaminie Konkursu. 

• Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich majątkowych na Organizatora, z prawem do ich wystawiania, 
utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie i 
Intranecie. Prace mogą być wykorzystane także w celach promocyjnych (w prasie, TV, katalogach, folderach, 
innych wydawnictwach promujących konkurs oraz na stronie internetowej Narodowego Muzeum Morskiego w 
Gdańsku i profilu NMM na Facebooku). 

• W przypadku utrwalenia na pracach konkursowych wizerunku osób oświadczam, iż uzyskano pisemną zgodę 
tych osób na utrwalenie oraz nieodpłatne rozpowszechnienie wizerunku na wystawie, Internecie intranecie, 
prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących konkurs oraz na stronie internetowej 
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku i profilu NMM na Facebooku. 

 
Jednocześnie we własnym imieniu oświadczam, iż jako opiekun prawny uczestnika konkursu jestem w pełni 
uprawniony(a) do reprezentowania uczestnika konkursu oraz złożenia oświadczeń zawartych powyżej.   
 
 
 
_____________________________________    ___________________________________ 

 

data i czytelny podpis       data i czytelny podpis 

opiekuna artystycznego uczestnika                opiekuna prawnego uczestnika 
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