
Radzyń Podlaski, dn. …………………...

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

Imię i nazwisko __________________________________________________________________

Adres zamieszkania _______________________________________________________________

Telefon _________________________________________________________________________

Data urodzenia ___________________________________________________________________

E – mail ________________________________________________________________________

Załącznik nr 1

KLAUZULA
dotycząca uczestnictwa w konkursie fotograficznym „Miasto moje a w nim…” 

organizowanym przez Miasto Radzyń Podlaski 
oraz Radzyński Ośrodek Kultury

Oświadczam, że jestem autorem zdjęć, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne
prawa autorskie. Poprzez wysłanie zdjęć na konkurs akceptuję wszystkie zapisy regulaminu. 
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych               
(Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i 
rozpowszechnianie mojego zdjęcia w celach promocyjnych miasta Radzyń Podlaski. Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych.
Poprzez podanie danych osobowych wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska 
oraz pracy (z załączonym zdjęciem pracy) na stronie internetowej Organizatora, a także w innym 
mediach, gdzie prace będą prezentowane.

___________________________________________________
czytelny podpis autora zdjęć



Załącznik nr 2 (dotyczy osób niepełnoletnich – wypełnia rodzic/opiekun)

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA
w konkursie fotograficznym „Miasto moje a w nim…” 

organizowanym przez Miasto Radzyń Podlaski 
oraz Radzyński Ośrodek Kultury

Jako rodzic (opiekun prawny) korzystający z pełni władzy rodzicielskiej wobec

.....................................................................................................................…
(imię i nazwisko dziecka)

udzielam niniejszym zgody na udział mojego dziecka (dziecka pozostającego pod moją prawną
opieką) w konkursie.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie nadesłanej na konkurs pracy w dowolnym
czasie i formie, w tym do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy i do zamieszczenia ich w 
internecie z wyraźnym zaznaczeniem autora.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu konkursu, który 
rozumiem i w pełni go akceptuję.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych 
dziecka dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).

___________________________________________________
imię i nazwisko i czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna


