Załącznik nr 1 do Regulaminu
Powiatowego Konkursu ekologiczno-przyrodniczego
„BLIŻEJ NATURY – Z EKOLOGIĄ NA TY”
Pieczątka szkoły

Karta zgłoszenia
udziału w Powiatowym Konkursie ekologiczno-przyrodniczym
„BLIŻEJ NATURY – Z EKOLOGIĄ NA TY”
I.

Konkurs fotograficzny (właściwe zakreśl),

II.

Konkurs na hasła o treści ekologicznej (właściwe zakreśl),

Imię *
Nazwisko *
Adres *
Nazwa i Adres Szkoły *
Nr telefonu *
E-mail
Tytuł pracy
lub treść hasła o treści
ekologicznej*
(właściwe zakreśl),
Zdjęcie w formacie JPG
lub szerszy opis hasła
o treści ekologicznej*
(właściwe zakreśl),
*pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

……………………………………………

……………………………………………………

(miejscowość, data)

(podpis Uczestnika Konkursu/opiekuna prawnego)

Załącznik nr 2 do Regulaminu
Powiatowego Konkursu ekologiczno-przyrodniczego
„BLIŻEJ NATURY – Z EKOLOGIĄ NA TY”,
oświadczenie pełnoletniego Uczestnika Konkursu:
..................................................
(imię i nazwisko)
.................................................
(ulica, nr domu)
...................................................
(kod pocztowy, miejscowość)
.................................................
(seria i nr dowodu osob.)
.................................................
(PESEL)
.................................................
(telefon kontaktowy)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż:
1) zapoznałem się z treścią Regulaminu pn. Powiatowy Konkurs ekologiczno-przyrodniczy „BLIŻEJ
NATURY – Z EKOLOGIĄ NA TY”, organizowanego przez Powiat Wieruszowski.
2) wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, w celach promocyjno-marketingowych, związanych z prowadzoną przez Powiat Wieruszowski i jego jednostki organizacyjne działalnością, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219,
Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz.
708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170,
Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41,poz. 233,
z 2011 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1497,
z 2012 r. Nr 230, poz. 1371),
3) nieodpłatne przekazuję majątkowe prawa autorskie do zgłoszonego do Konkursu zdjęcia/ęć
lub hasła/eł o treści ekologicznej* na rzecz Powiatu Wieruszowskiego w celu jego wielokrotnego wykorzystania w celach promocyjno-marketingowych, w opracowywanych materiałach promujących region na polach eksploatacji jak w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 21, poz. 164,
Nr 94, poz. 658, Nr
121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr
152, poz. 1016),
4) zgłoszone do Konkursu zdjęcie/a lub hasło/a o treści ekologicznej* jest wynikiem oryginalnej
twórczości i nie narusza praw trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej staranności, do
takiego naruszenia doszło, zwalniam Powiat Wieruszowski od odpowiedzialności za takie naruszenie.
………………………….……………….
(data i czytelny podpis)
* właściwe zakreślić

Załącznik nr 3 do Regulaminu
Powiatowego Konkursu ekologiczno-przyrodniczego
„BLIŻEJ NATURY – Z EKOLOGIĄ NA TY”,
oświadczenie dla przedstawiciela ustawowego/opiekuna niepełnoletniego uczestnika konkursu
..................................................
(imię i nazwisko)
.................................................
(ulica, nr domu)
...................................................
(kod pocztowy, miejscowość)
.................................................
(seria i nr dowodu osob.)
.................................................
(PESEL)
.................................................
(telefon kontaktowy)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż:
1) jestem przedstawicielem ustawowym/opiekunem ……………………………………..…………..
[imię i nazwisko uczestnika Konkursu],
2) zapoznałem się z treścią Regulaminu pn. Powiatowy Konkurs ekologiczno-przyrodniczy „BLIŻEJ NATURY – Z EKOLOGIĄ NA TY”, organizowanego przez Powiat Wieruszowski.
3) wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, w celach promocyjno-marketingowych,
związanych z prowadzoną przez Powiat Wieruszowski i jego jednostki organizacyjne działalnością, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, Nr 153, poz.
1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219,
Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz.
1170,
Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41,poz. 233, z 2011 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz.
1497,
z 2012 r. Nr 230, poz. 1371),
4) nieodpłatne przekazuję majątkowe prawa autorskie do zgłoszonego do Konkursu zdjęcia/ęć
lub hasła/eł o treści ekologicznej* na rzecz Powiatu Wieruszowskiego w celu jego wielokrotnego wykorzystania w celach promocyjno-marketingowych, w opracowywanych materiałach promujących region na polach eksploatacji
jak w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006
r. Nr 90, poz. 631, Nr 21, poz. 164,
Nr 94, poz. 658, Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 181,
poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 152, poz. 1016),
5) zgłoszone do Konkursu zdjęcie/a lub hasło/a o treści ekologicznej* jest wynikiem oryginalnej twórczości i
nie narusza praw trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej staranności, do takiego naruszenia doszło, zwalniam Powiat Wieruszowski od odpowiedzialności za takie naruszenie.

……………………….………………….
(data i czytelny podpis)
* właściwe zakreślić

