REGULAMIN
KONKURSU LITERACKO - PLASTYCZNEGO
„SERCE KAPSUŁY CZASU”
Załącznik nr 1.
Formularz Zgłoszeniowy dla osób bez pełnej zdolności do czynności prawnych
(w tym w szczególności dzieci oraz osób niepełnoletnich)

do konkursu literacko-plastycznego „Kapsuła Czasu”
organizowanego przez Fundację Tworzymy Kraków.
Wypełnia rodzic/przedstawiciel ustawowy.
I. Dane uczestnika:
Imię i nazwisko:
Wiek:
PESEL:
Adres zamieszkania:
Adres e-mail (jeśli posiada):
Numer i adres szkoły, klasa:

II. Dane rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego:
Imię i nazwisko:
PESEL
Adres zamieszkania:
Adres e-mail:

III. Oświadczenia rodzica/przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu: „Kapsuła Czasu”:
1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo ……………………………………….., którego/której dane powyżej podałem (cz. I)
(dalej podopiecznego) w Konkursie literacko-plastycznym „Kapsuła Czasu”.
2. W imieniu podopiecznego zgłaszam do ww. Konkursu zgodnie z jego wolą:
a) pracę literacką: ⬜TAK
b) pracę plastyczną: ⬜TAK

⬜ NIE ………………………………………………………………………………….. (można podać tytuł).
⬜ NIE ……………………………………………………………………..……….. (można podać tytuł).

3. Potwierdzam, że praca wykonana została samodzielnie, bez udziału osób trzecich oraz że Podopiecznemu
przysługują wyłączne prawa osobiste i majątkowe autorskie do przekazanej Organizatorowi pracy.
4. Przenoszę nieodpłatnie w imieniu podopiecznego całość majątkowych praw autorskich do przesłanej/nych
prac konkursowych na Fundację Tworzymy Kraków, na polach eksploatacji: 1) wytwarzania techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową egzemplarzy utworu, 2) wprowadzania
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do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo jego egzemplarzy, 3) publicznego wystawiania, wyświetlania,
wykonywania (odczytywania literackich prac), a także udostępniania w taki sposób aby każdy mógł mieć dostęp
do prac (lub jego egzemplarzy) w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Przeniesienie powyższe obejmuje
również prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
4. Jestem świadomy, że zgłoszenie do Konkursu jest jednocześnie potwierdzeniem, że zapoznałem się
i akceptuję Regulamin ww. konkursu dostępny na stronie www.tworzymykrakow.org.
5. Potwierdzam, że była mi udostępniona i mogłem się zapoznać z polityką prywatności, informującą
o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Fundację Tworzymy Kraków (dostępna na stronie
www.tworzymykrakow.org).

………………………………………………………………………………………...
Data i czytelny podpis rodzica/przedstawiciela ustawowego

IV. Dodatkowe (nie musisz wyrażać poniższych zgód dla uczestnictwa w Konkursie).
Wiem, że mogę poniższe zgody wycofać w dowolnym momencie również e-mailowo i wtedy przetwarzanie
do czasu wycofania zgody pozostanie legalne.
1. Chcę otrzymywać od Fundacji TworzyMY Kraków co jakiś czas, za pomocą poczty e-mail informacje
o jej działaniach innych, niż tylko te dotyczące Konkursu.
⬜TAK

⬜ NIE

2. W imieniu podopiecznego zgadzam się, by otrzymywał on od Fundacji TworzyMY Kraków co jakiś czas,
za pomocą poczty e-mail informacje o jej działaniach innych, niż tylko te dotyczące Konkursu.
⬜TAK

⬜ NIE

3. Zgadzam się, by przedstawiciele Fundacji TworzyMY Kraków mogli kontaktować się ze mną indywidualnie
w związku z działalnością statutową Fundacji, w szczególności w przypadku zaproszeń do współpracy lub innych
działań nie związanych tylko z ww. Konkursem.
⬜TAK

⬜ NIE

4. W imieniu podopiecznego zgadzam się, by przedstawiciele Fundacji TworzyMY Kraków mogli kontaktować
się z nim indywidualnie w związku z działalnością statutową Fundacji, w szczególności w przypadku zaproszeń
do współpracy lub innych działań nie związanych tylko z ww. Konkursem.
⬜TAK

⬜ NIE

………………………………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis rodzica/przedstawiciela ustawowego
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