
Załącznik nr 3
Oświadczenie 

rodziców/opiekunów prawnych dziecka 
w związku z jego udziałem w konkursie 

pt. „Odkryjmy Polskę na nowo” 
przeprowadzonym przez Ryszarda Czaję prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

Europejska Agencja Promocji Regionalnej.

Ja niżej podpisana/y …................................................….......................................................................

działając jako uprawniony przedstawiciel ustawowy dziecka...............................................................
niniejszym:

1. Oświadczam,  że  zapoznałam/em się  z  regulaminem konkursu  pt.  „Odkryjmy Polskę  na
nowo” udostępnionym na portalu internetowym pod adresem 4tour.pl/regulamin.

2. Oświadczam,  że  jestem  osobą  pełnoletnią  i  nieograniczoną  w  zdolności  do  czynności
prawnych.

3. Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w konkursie pt. „Odkryjmy Polskę na nowo” na
zasadach określonych w regulaminie.

4. Oświadczam, że dziecku przysługują osobiste i majątkowe prawa autorskie do przekazanej
pracy konkursowej.

5. Oświadczam, że praca konkursowa nie narusza osobistych i majątkowych praw autorskich
osób trzecich. 

6. W imieniu dziecka przenoszę nieodpłatnie na rzecz Organizatora konkursu:

a) własność złożonego egzemplarza pracy konkursowej,

b) majątkowe prawa autorskie  do pracy konkursowej  zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na wszelkich polach eksploatacji,  
o  których  mowa  w  art.  50  ustawy,  w  szczególności  w  zakresie  upublicznienia  lub
używania pracy na portalach internetowych, czasopismach, materiałach promocyjnych,
edukacyjnych i reklamowych Organizatora, Fundatora lub Sponsora.

7. Upoważniam Organizatora do opublikowania na portalu internetowym pracy konkursowej
ze wskazaniem danych dziecka w zakresie imienia, nazwiska, klasy, nazwy i adresu szkoły. 

8. Upoważniam Organizatora do modyfikowania treści pracy konkursowej oraz usunięcia jej 
z portalu internetowego w dowolnym czasie, bez podania uzasadnienia.

9. Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatną  publikację,  używanie,  kopiowanie,  zwielokrotnianie,
rozpowszechnianie materiałów (w tym zdjęć i  filmów) zawierających wizerunek mojego
dziecka  (pojedynczo  lub  łącznie  z  innymi  osobami)  sporządzonych  w  związku
z przedmiotowym konkursem dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych.
Niniejsza  zgoda  obejmuje  wszelkie  formy  publikacji,  w  tym  w  formie  tradycyjnej
(przykładowo:  foldery,  notatki  prasowe,  wystawy  pokonkursowe,  ulotki,  plakaty
reklamowe, reklama w gazetach i czasopismach) oraz w formie elektronicznej (przykładowo
informacje i filmy publikowane na stronach internetowych w tym facebook’u). Wizerunek



dziecka może być użyty do różnego rodzaju przetwarzania obrazu (wszelkimi dostępnymi
aktualnie technikami i metodami) z wyłączeniem form obraźliwych lub ogólnie uznanych za
nieetyczne  lub  sprzeczne  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa.  Niniejsza
zgoda nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

10. Oświadczam,  że  zrzekam  się  wszelkich  roszczeń,  w  tym  również  o  wynagrodzenie
(istniejących i przyszłych) z tytułu wykorzystania wizerunku mojego dziecka na potrzeby
złożenia niniejszego oświadczenia. 

.….....................................................
miejscowość, data, czytelny podpis


