
 

Załącznik do Regulaminu 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

I. TYTUŁ UTWORU…………………………………………………………………………. 

 

II. SKŁAD ZESPOŁU W LICZBIE: ………………………..…………………………...osób 

 

 

III. POZOSTAŁE DANE: 

a) imię i nazwisko opiekuna zespołu……………………………………………..……..….. 

b) nazwa szkoły: ………………………………………………………………………..….. 

c) telefon kontaktowy do opiekuna zespołu……………………………..……………..…... 

d) adres e-mail opiekuna zespołu…………………………………………….…………….. 

e) klasa:…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie 

internetowej www.debowiec.cieszyn.pl i akceptuję jego postanowienia. Posiadam również 

stosowne zgody osób trzecich – w tym przedstawicieli ustawowych członków zespołu – które 

są niezbędne do wywiązywania się z Regulaminu Konkursu. 

2. Oświadczam, że posiadam upoważnienia opiekunów prawnych wszystkich członków 

zespołu do korzystania i rozporządzania filmem na wszystkich polach eksploatacji oraz do 

zgłoszenia go do Konkursu ,, Wybieram wolność, stawiam na siebie – niezależni od uzależnień" 

oraz, że zgłoszony przeze mnie Film nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani 

przepisów prawa. Ponoszę pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią 

roszczeń związanych ze zgłoszonym Filmem. Jestem świadomy, że w przypadku zgłoszenia 

roszczeń osób trzecich do zgłoszonego przeze mnie filmu, jak i naruszenie nim bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa, zostanie on wykluczony z Konkursu. 

3. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu na wykonanie spotu 

profilaktycznego – w szczególności, z dniem zgłoszenia Filmu do konkursu udzielam 

Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania Filmów przesłanych wraz ze 

zgłoszeniem na czas nieokreślony, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych. Licencja 

obejmuje wszelkie pola eksploatacji, istniejące w chwili jej udzielenia, w tym zwłaszcza: 

utrwalanie lub zwielokrotnianie za pomocą dowolnej techniki, wprowadzanie do obrotu, 

rozpowszechnianie (w tym zwłaszcza przez internet) itd. Organizator uprawniony jest w 

szczególności do zamieszczenia Filmów w obrębie prowadzonych serwisów internetowych, 

materiałów promocyjnych itd. Nadto, Organizator ma prawo do dokonywania dowolnych 

zmian w Filmach oraz rozpowszechniania powstałych opracowań. 

4. Wyrażam zgodę oraz posiadam stosowne pisemne zgody: 

a) na publikację wizerunku uczestników Konkursu na potrzeby dokumentacji i celów 

promocyjnych przedsięwzięcia, 

b) na rozpowszechnienie przez Organizatora wizerunku Uczestnika utrwalonego na Filmie 

zgłoszonym do konkursu, w tym w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, 

prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń. 

c) analogiczną zgodę, jak opisana pod lit. b), wyraziły inne osoby, których wizerunek został 

wykorzystany w Filmie. W związku z tym Opiekun na żądanie Organizatora niezwłocznie 

wyda Organizatorowi stosowne, pisemne oświadczenia 

5. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych oraz przekazałam/em jej treści zgłaszanym przeze mnie uczniom. Mam 

świadomość, że organizator opublikuje dane laureatów konkursu, a podstawą prawną 

przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona poprzez działanie). 

 

 

                                                                                                   ………..………………………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA I PODPIS OPIEKUNA ZESPOŁU 


