
Oświadczenia warunkujące przystąpienie do konkursu „Społeczeństwo 2020”

Uczestnicy pełnoletni poprzez złożenie podpisów akceptują  zasady regulaminu, 
Uczestnicy niepełnoletni wypełniają deklarację wraz z Rodzicami.

Oświadczam, że jako osoba pełnoletnia znam i akceptuję zasady regulaminu oraz zgadzam się na 

uregulowania prawne w nim zawarte (imię i nazwisko)......................................................................

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko)  ...........................................                    

w konkursie "Społeczeństwo 2020". Znam i akceptuję zasady regulaminu oraz zgadzam się na 

uregulowania prawne w nim zawarte.

§2

Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu, przenosi na Partnera majątkowe prawa autorskie 
do eseju, na wszystkich polach eksploatacji w zakresie utrwalania i zwielokrotniania 
utworu, obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w tym 
do wprowadzania do obrotu, rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określono 
powyżej – w szczególności poprzez publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Powyższe 
obejmuje także publikowanie wybranych fragmentów lub całości esejów zgłoszonych 
do Konkursu w szczególności we własnych materiałach Partnera. Partner ma obowiązek 
wskazać imię i nazwisko autora eseju. 
 

§ 4
1. Uczestnik, zgłaszając swój esej do Konkursu, niniejszym: 
a) wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych (wyłącznie imienia i 
nazwiska)                    w celach marketingowych przez Organizatora i Partnera Konkursu 
(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 
133 poz. 883 z późn. zm.); 
b) oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do 
nadesłanych esejów, 
c) przenosi majątkowe prawa autorskie do eseju na rzecz Partnera Konkursu na 
wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 prawa autorskiego, w 
szczególności na publikowanie w części lub w całości eseju zgłoszonego do Konkursu, 
zgodnie z postanowieniem § 2 pkt 2 Regulaminu; jeżeli do przekazania praw autorskich 
w imieniu Uczestnika konieczna jest zgoda Rodziców lub Opiekunów Uczestnika, 
warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podpisanie takiej zgody i dołączenie do 
zaklejonej koperty z danymi osobowymi Uczestnika. 
 
 
                                                                                                               

                                                                                                
 ..................................................
 

Warszawa, ....................2011 r.                                                           podpis Rodzica/Prawnego Opiekuna    

                                                                                                                lub pełnoletniego Uczestnika konkursu

 

 

 

 

 



Oświadczenie 

Oświadczam, że esej zgłoszony do konkursu „Społeczeństwo 2020” został przeze mnie samodzielnie 

napisany.

                                                                                                                             ..............................................

                                                                                                                imię i nazwisko Uczestnika oraz podpis

Warszawa,....................2011 r.                                


