Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA udziału w konkursie „PATRONI KRAKOWSKICH ULIC”
Edycja 2017
Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………………………..
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

w konkursie pt. „Patroni krakowskich ulic” organizowanym przez Radę i Zarząd Dzielnicy III
Prądnik Czerwony, Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 oraz Bibliotekę
Kraków.
Imię i nazwisko patrona, którego przedstawia praca:.............................................................
Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko, klasa:………………………………………………………………..………
Nazwa i adres szkoły lub instytucji kultury z terenu Dzielnicy I, II, III, VII
.......................................................................................................................................................
Dane opiekuna prawnego do kontaktu:
Imię i nazwisko opiekuna prawnego: …………………..…………….………………................
Adres e-mail i numer telefonu:.…………………………………........................................
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu pt. „Patroni krakowskich ulic” i akceptuję jego
warunki.

………………………………………
miejscowość, data

....……………….......……............………..
czytelny podpis opiekuna prawnego
uczestnika konkursu
Załącznik nr 2

Zgoda opiekuna prawnego uczestnika konkursu
na przetwarzanie i publikację danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych przez Bibliotekę Kraków Plac Jana NowakaJeziorańskiego 3, 31-154 Kraków w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu pt. „Patroni krakowskich ulic”.
Zostałem poinformowany/a, iż moje dane osobowe i dane mojego dziecka będą przekazane członkom Komisji Konkursowej
i przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia Zwycięzców konkursu oraz w celu publikacji wyników konkursu na stronie
internetowej Rady Miasta Krakowa, Rady Dzielnic I, II, III oraz VII, Młodzieżowego Domu Kultury przy al. 29 Listopada
102, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Lotnictwa
Polskiego, Towarzystwa Prądnickiego, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie - Młodzieżowego Ośrodka
Edukacji Obywatelskiej, ich profilach na portalu społecznościowym Facebook, na portalach: krakowczyta.pl
i w.bibliotece.pl, w gazetach Rad Dzielnic oraz czasopiśmie „Informator Biblioteki Kraków”.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany/a
o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

…………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………..
czytelny podpis opiekuna prawnego
uczestnika konkursu

Zgoda opiekuna prawnego
na publikację wizerunku uczestnika konkursu*
Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie poprzez zamieszczenie wizerunku mojego dziecka (zdjęcia
z rozdania nagród) na: stronach Organizatorów i Współorganizatorów konkursu „Patroni krakowskich ulic”, ich profilach na
portalu Facebook, portalach: krakowCzyta.pl i w.bibliotece.pl, gazetach Rad Dzielnicy, czasopiśmie „Informator Biblioteki
Kraków” w zakresie związanym z uczestnictwem w powyższym konkursie.
Niniejsza zgoda na utrwalenie i publikację wizerunku mojego dziecka udzielona zostaje nieodpłatnie.
Zostałam/em poinformowany, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich
danych oraz ich poprawiania.

………………………………………

…………………………………………

miejscowość, data

czytelny podpis opiekuna prawnego
uczestnika konkursu

* Wypełnienie i podpisanie „Zgody opiekuna prawnego na publikację wizerunku uczestnika konkursu” nie jest
warunkiem koniecznym do zgłoszenia się do konkursu.

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że mój syn / córka ………………………………………. (imię i nazwisko)
biorący / a udział w Konkursie „PATRONI KRAKOWSKICH ULIC” organizowanym przez
Radę i Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony, Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29
Listopada 102 oraz Bibliotekę Kraków.
1. jest autorem i twórcą załączonej pracy literackiej / plastycznej scenariusza przekazanej
Organizatorom w ramach Konkursu (dalej „Utwór”),
2. Utwór został stworzony przez moje dziecko samodzielnie, bez udziału osób trzecich,
3. Utwór jest oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolny od
jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które
mogłyby narazić Organizatorów Konkursu na odpowiedzialność wobec osób trzecich
z tytułu korzystania lub rozpowszechniania Utworu.
Jednocześnie działając jako przedstawiciel ustawowy syna/córki w wypadku przyznania nagrody w Konkursie
wyrażam zgodę na publikację Utworu przez Organizatorów na zasadach określonych w §3.9. Regulaminu
Konkursu i w tym zakresie udzielam na rzecz Organizatorów nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu
w całości lub we fragmentach przez cały czas trwania ochrony autorskich praw majątkowych do Utworu
w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) wprowadzanie i zapisywanie Utworu w pamięci komputerów;
c) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
d) wprowadzenie do obrotu cyfrowych kopii Utworu, w tym w szczególności w sieciach Internet
i Intranet, umieszczenie go w bazach danych i komunikacji na żądanie, udostępnianie Utworu w taki
sposób, aby każdy miał do niego dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym;
e) wykorzystywanie Utworu w ramach utworów zbiorowych.

…………………………………
miejscowość, data

…………………………………………..
czytelny podpis opiekuna prawnego
uczestnika konkursu

