
    

REGULAMIN KONKURSU 
„ SKRZYDŁA ŻYCIA – WIDZĘ, SŁYSZĘ, REAGUJĘ”

dla młodzieży powiatu poznańskiego
pod patronatem: Starosty Poznańskiego

I. DANE PODSTAWOWE

Organizatorzy: 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Honorowy patronat: 

Starosta Poznański

Adresaci konkursu:

Uczniowie od 13 roku życia placówek oświatowych z terenu powiatu poznańskiego.

Terminy:

Termin nadsyłania prac do dnia – 15. 03. 2022 r.
Termin rozwiązania konkursu - kwiecień 2022 r.

II.   CELE KONKURSU

1. Zachęcenie  nauczycieli,  rodziców  i  uczniów  do  czynnego  zainteresowania  się
problematyką przemocy, uzależnień, tolerancji i wykluczeń społecznych.

2. Twórcze przedstawienie przez młodzież przemyśleń na temat problematyki zapobiegania
uzależnieniom, przemocy i wykluczeniu społecznemu.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Organizatorami  konkursu  są: Starostwo  Powiatowe  w Poznaniu,  Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie oraz Komenda Miejska Policji w Poznaniu.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. Prace  należy  dostarczyć  w  formie  papierowej  do  siedziby  Komendy  Miejskiej  Policji
w Poznaniu, ul. Szylinga 2, 60-787 Poznań /z adnotacją na kopercie Wydział Prewencji -
konkurs/ oraz przesłać drogą elektroniczną na adres: konkurs@pcpr.poznan.pl 
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4. Termin nadsyłania prac upływa 15. 03.2022 r.

5. Jeden twórca może nadesłać na konkurs tylko jedną pracę.

6. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  uszkodzenia  nadsyłanych  prac,  powstałe
w wyniku transportu pocztowego, dlatego prosi o odpowiednie opakowanie. Materiały
przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt i ryzyko własne
uczestnika.

7. Prace  nadesłane  na  konkurs  muszą  być  pracami  własnymi,  nigdzie  wcześniej
niepublikowanymi  i  nieprzedstawianymi  na  innych  konkursach.  Nadesłanie  pracy  na
konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

8. Biorąc  udział  w  konkursie  uczestnicy  (lub  w  przypadku  osób  niepełnoletnich  -  ich
opiekunowie  prawni/przedstawiciele  ustawowi)  akceptują  zasady  konkursu  zawarte
w  regulaminie,  w  tym  przyjmują  do  wiadomości  informacje  zawarte  w  klauzuli
informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

9. Prace konkursowe powinny spełnić następujące wymagania: 

a) Powinny dotyczyć:

- problematyki przemocy, uzależnień, tolerancji i wykluczenia społecznego.

b) Powinny być wykonane w formie fotografii, grafiki (rozmiar maksymalny 70x50cm). 

c) Każda praca powinna zawierać następujące dane:

 tytuł pracy
 imię i nazwisko autora 
 wiek
 nr szkoły i klasy,
 oświadczenie w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych, złożone na

formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;
 oświadczenie  w zakresie  zgody rodziców/  opiekunów prawnych/przedstawiciela

ustawowego na  wzięcie  udziału  w  konkursie,  złożone  na  formularzu
zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu;

 oświadczenie dotyczące pracy konkursowej, złożone na formularzu stanowiącym
załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

10. Prace  nadesłane  na  konkurs  stają  się  własnością  organizatora  konkursu  i  mogą  być
wykorzystane  przez  organizatorów  w  ramach  publikacji  (też  elektronicznych),
udostępniane  osobom  trzecim oraz  do  działań  profilaktycznych  itp.  Nadsyłając  pracę
na konkurs autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnianie przez organizatora, w tym
na zamieszczenie swojego imienia i nazwiska oraz danych szkoły przez organizatora oraz
na wykorzystanie prac przesyłanych na konkurs w celach promocyjnych, reklamowych
i marketingowych.

11. Biorąc  udział  w  konkursie  uczestnicy  (lub  w  przypadku  osób  niepełnoletnich  -  ich
opiekunowie prawni/przedstawiciele ustawowi) przyjmują do wiadomości i akceptują, że
dane osobowe uczestnika, w tym wizerunek, a w przypadku osób niepełnoletnich – także
ich rodziców/opiekunów prawnych/przedstawicieli ustawowych, oraz prace konkursowe
mogą być przetwarzane, wykorzystane, publikowane i rozpowszechniane w mediach oraz
na stronach internetowych. W szczególności uroczystość rozdania nagród odbywająca się
podczas  sesji  Rady  Powiatu  może  być  transmitowana  za  pośrednictwem  strony
internetowej Powiatu Poznańskiego.
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12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

13. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

14. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu
cywilnego.

IV. OCENA PRAC

1. W skład komisji konkursowej wejdą:

- przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Poznaniu,

- przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

- przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

2. Prace będą oceniane pod względem merytorycznym i artystycznym.

3. Kryteriami oceny będą:
a) zgodność pracy z tematem, 

b) walory profilaktyczne,

c) oryginalność.

4. Nagradzani będą autorzy najlepszych prac. Laureatami konkursu będą osoby wyłonione
przez Komisję Konkursową. 

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Komisja zastrzega sobie prawo do swobody
w wyborze najlepszych prac.

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I ROZDANIE NAGRÓD

1. Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród głównych nastąpi do końca kwietnia 2022r.
Dokładne  miejsce  i  czas  zostaną  ogłoszone  na  stronach  internetowych  organizatora
(www.poznan.policja.gov.pl www.powiat.poznan.pl), a  także  przekazane  uczestnikom
konkursu.  Uroczyste  podsumowanie  konkursu  będzie  uzależnione  od  sytuacji
epidemiologicznej. 

VI. NAGRODY 

1. Nagrody dla osób wyróżnionych.

2. Planuje  się  publikację  najlepszych  prac  na  stronach  internetowych  oraz  w  innych
mediach. 

3. Nagrody nie podlegają  wymianie na ich równowartość  pieniężną oraz nie przechodzą
na inne osoby.

         

VII.  INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Administratorami danych osobowych uczestników konkursu i  ich rodziców/opiekunów
prawnych/przedstawicieli  ustawowych  są:  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie
w  Poznaniu,  Starosta  Poznański,  Komendant  Miejski  Policji  w  Poznaniu,  zwani  dalej
łącznie „Administratorem danych” lub „Administratorem”.
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2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na
pracę  promującą  tolerancję  i  zainteresowanie  problematyką  zapobiegania  przemocy,
uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu.

3. W  związku  z  koniecznością  uzyskania  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych
uczestników konkursu wymagane jest  dołączenie  do pracy konkursowej  oświadczenia
podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego dziecka
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Podanie  danych  jest  dobrowolne.  Konsekwencją  niepodania  danych  będzie  brak
możliwości wzięcia udziału w konkursie.

5. Pełne  informacje  dotyczące  przetwarzania  danych  osobowych  znajdują  się  w klauzuli
informacyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

Załącznik do regulaminu:

załącznik  nr  1 do regulaminu – oświadczenie  w zakresie  zgody na przetwarzanie  danych
osobowych;

załącznik nr 2 do regulaminu – klauzula informacyjna;

załącznik nr 3 do regulaminu – formularz zgłoszeniowy do konkursu;

załącznik nr 4 do regulaminu – oświadczenie dotyczące pracy konkursowej.
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Załącznik nr 1 – oświadczenie w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

I. Oświadczenie w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach  
umożliwienia organizacji konkursu, informacyjnych i promocyjnych

❑   Wyrażam zgodę *                                               ❑   Nie wyrażam zgody *

 na przetwarzanie danych osobowych: 

❑ moich * jako rodzica/opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego                           

 i ❑ mojego dziecka ………….……...……………………..…..………..……..*
 (podać imię i nazwisko dziecka)

❑ moich jako pełnoletniego uczestnika konkursu *   

 przez Administratorów, którymi są: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań;

Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań;

Komendant Miejski Policji w Poznaniu z siedzibą przy ul. Szylinga 2, 60-787 Poznań;

zwanych dalej łącznie „Administratorem danych” lub „Administratorem”.

 w zakresie: 
                      ❑    imienia i nazwiska dziecka, wieku, wizerunku, głosu, wskazania klasy i szkoły,
                             do której uczęszcza dziecko oraz danych identyfikacyjnych i kontaktowych,
                             wizerunku rodzica (opiekuna prawnego/ przedstawiciela ustawowego)*

❑  imienia i nazwiska pełnoletniego uczestnika konkursu, wieku, wizerunku, głosu
                                 wskazania klasy i szkoły, do której uczęszcza *

 pozyskanych: w związku z uczestnictwem w organizowanym przez Administratora konkursie
pn. „Skrzydła życia – widzę, słyszę, reaguję”

 w formie: dokumentów, prac i materiałów audiowizualnych, w tym filmowych, fotografii 

 poprzez m.in. umieszczenie ww. danych osobowych:

 w mediach, w szczególności:

❑ na stronie internetowej Administratora; *

❑ w  profilach  internetowych  i  serwisach  wykorzystywanych  przez  Administratora
(np. na Facebooku, na kanale na YouTube) *

❑ w materiałach prasowych oraz filmowych i radiowych (np. gazetach, w telewizji, radiu) *

 a także:

❑ w materiałach  informacyjnych i  promocyjnych  przekazywanych  przez  Administratora
innym podmiotom *

 dla celów: umożliwienia organizacji i mojego udziału jako uczestnika pełnoletniego* udziału
mojego dziecka* w ww. konkursie oraz opracowania sprawozdań i relacji z ww. konkursu,
a także działań  informacyjnych i  promocyjnych związanych z  konkursem, w szczególności
budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach;

 w okresie niezbędnym do realizacji działań organizacyjnych, informacyjnych i promocyjnych.
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II. Oświadczenie w zakresie zgody na wykorzystanie i rozpowszechnienie wizerunku dziecka  
i rodzica (opiekuna prawnego)

   
❑ Wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnienie przez ww. Administratora*

                 ❑ mojego wizerunku *                  ❑ wizerunku mojego dziecka *

 utrwalonego w ramach ww. konkursu organizowanego przez Administratora

 w formie materiałów audiowizualnych, w tym filmowych, fotografii

 poprzez zamieszczenie w opisanych powyżej mediach

 w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z ww. konkursem. 

III. Oświadczam, iż :

 mam świadomość, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne;

 mam świadomość, iż zgoda może być cofnięta w każdym czasie;

 wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem;

 zapoznałam/-em  ** się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej.  Przedmiotowe informacje  są  dla
mnie zrozumiałe.

IV. Powyższe oświadczenia zostały złożone zgodnie z przepisami:

 rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27.04.2016  r.
w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych
i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, str. 1 oraz
Dz. Urz. UE L z 23.05.2018 r., Nr 127, str. 2), zwanego w skrócie „RODO”;

 ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych;

 ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

……………..…………….….………..……………..…………..
data  i  czytelny  podpis  rodzica  (opiekuna  prawnego/
przedstawiciela  ustawowego) dziecka  lub  uczestnika
pełnoletniego

*– zakreśla osoba wyrażająca zgodę zgodnie ze swoim wyborem;
**– niepotrzebne skreślić.
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Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzani danych osobowych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z konkursem
„  Skrzydła życia – widzę, słyszę, reaguję”  

W  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  Państwa  i  Państwa  dzieci  (w  tym  dzieci,  dla  których  są
Państwo  opiekunami  prawnymi/przedstawicielami  ustawowymi)  oraz  uczestników  pełnoletnich  biorących
udział w ww. konkursie - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679  z  dnia  27.04.2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych
osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018,
Nr 127, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem pn. „Skrzydła życia – widzę,
słyszę, reaguję” są:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań;

Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań;

Komendant Miejski Policji w Poznaniu z siedzibą przy ul. Szylinga 2, 60-787 Poznań;

zwani dalej łącznie „Administratorem danych” lub „Administratorem”.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Każdy z Administratorów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którymi może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych,  w następujący sposób:

1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@tmp.pl; iod@powiat.poznan.pl; iod.poznan@po.policja.gov.pl 

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w związku z konkursem „Skrzydła życia – widzę,
słyszę,  reaguję” w celu  dokonania  czynności  niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia  konkursu
oraz innych czynności wskazanych w regulaminie konkursu, w tym upublicznienia informacji o laureatach,
obejmujących również ich wizerunek,  na stronie internetowej  każdego z  Administratorów,  w mediach,
m.in. w prasie, radiu, telewizji.

2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

2.1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych
w określonym celu;

2.2. art.  6  ust.  1  lit.  f) RODO,  tj. niezbędność  przetwarzania  do  celów  wynikających  z  prawnie
uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez  Administratora  w  związku  z  organizacją  konkursu
(uzasadnionym interesem Administratora jest m.in. dokumentowanie prowadzonej działalności oraz
zapewnienie możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przed roszczeniami).

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:

1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa,  w szczególności organów
władzy publicznej;

2. podmiotów wspierających Administratora  w wypełnianiu uprawnień i  obowiązków oraz  w świadczeniu
usług,  w  tym  zapewniających  obsługę  informatyczną,  archiwizację  i  niszczenie  dokumentów,  usługi
pocztowe,  kurierskie,  a  także  asystę  i  wsparcie  techniczne  dla  systemów  informatycznych,  w  których
przetwarzane są Państwa dane.
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V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie  w okresie niezbędnym do spełnienia celu,  dla
którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane
jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 

1. dostępu do treści swoich danych osobowych, 

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

3. usunięcia swoich danych osobowych, 

4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

5. przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy
bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających  do przetwarzania danych, jak i często – sposobów
ich gromadzenia.   

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

1. W stosunku do danych osobowych, które zostały przez Panią/Pana podane, przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO. 

Gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  narusza  przepisy  o  ochronie  danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego,  którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.
Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani/Pana  dane  mogą  być  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  jednak  nie  będzie  to  prowadziło
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.
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Załącznik nr 3 – formularz zgłoszeniowy do konkursu.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu

1. Dane zgłaszanego uczestnika konkursu:  

imię i nazwisko uczestnika konkursu - autora pracy: …………………………………………..

tytuł pracy: ………………………………………………….……………………………………………..……..

wiek: ………………………………………………….……..………………………………………………….…..

nr szkoły i klasy: ……………………………..…………………………………..………………...…………..

2. Oświadczenie w zakresie zgody na wzięcie udziału w konkursie   **

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………...………………………………………………..
                            (podać imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego)

jako rodzic/opiekun prawny/przedstawiciel ustawowy* ………………………………….……………………………
(podać imię i nazwisko dziecka)

oświadczam, że  wyrażam zgodę  na wzięcie udziału zgłoszonego dziecka w konkursie pn. „Skrzydła
życia – widzę, słyszę, reaguję”. *

3. Oświadczam, że zapoznałam/-em* się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane  w regulaminie
konkursu.

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

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ przedstawiciela ustawowego /
pełnoletniego uczestnika konkursu

*– niepotrzebne skreślić;
**– punkt 2 wypełnia rodzic/opiekun prawny/przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego dziecka;
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Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące pracy konkursowej.

Oświadczenie

rodzica/opiekuna prawnego/ przedstawiciela ustawowego autora pracy
pełnoletniego uczestnika konkursu *

Dane uczestnika konkursu:

Imię i nazwisko autora pracy: ………………………………………………………………………………………….………………..

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego: …………...…………………...**

1. Oświadczam,  że  praca  konkursowa przesłana  w związku  z  udziałem w organizowanym przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  Komendę Miejską  Policji  w Poznaniu  pod patronatem
Starosty  Poznańskiego  konkursie  pn.  „Skrzydła  Życia  –  widzę,  słyszę,  reaguję”  jest  wynikiem
samodzielnej pracy autora. 

2. Autorowi pracy przysługują wszystkie prawa autorskie i majątkowe do pracy konkursowej i nie są
w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.

3. Na  podstawie  art.  81  ust.  1  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim  i  prawach
pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z zm.) niniejszym udzielam Organizatorom, tj.

Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie,  Komendzie Miejskiej  Policji  w Poznaniu,  Starostwie
Powiatowemu  w  Poznaniu  nieodpłatnej,  niewyłącznej  licencji  na  wykorzystanie  pracy
konkursowej na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu;

2) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;

3) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;

4) użyczenie egzemplarzy utworu;

5) publiczne udostępnianie utworu za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności na
publikację utworu na stronach internetowych Organizatorów oraz w mediach i prasie.

4. Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę lub podmiot
trzeci nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność i następuje nieodpłatnie. 

5. Oświadczam,  że  niniejsza  zgoda  do  ww.  celu  następuje  bez  ograniczeń  czasowych
i terytorialnych.

6. Oświadczam, że zgłoszona praca nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie
narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

7. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z naruszenia ich praw odpowiada uczestnik
konkursu.

8. Oświadczam, że zapoznałem/am* się z regulaminem konkursu zorganizowanym przez Powiatowe
Centrum  Pomocy  Rodzinie,  Komendę  Miejską  Policji  w  Poznaniu  pod  patronatem  Starosty
Poznańskiego i akceptuję jego wszystkie warunki.
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9. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych
oraz, że zapoznałem/am* się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem i akceptuję. 

10. Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym/przedstawicielem ustawowym dziecka* –
autora pracy konkursowej, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

…………………………….………………………………..……………………………………..
                         data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ przedstawiciela

ustawowego/pełnoletniego uczestnika konkursu

*– niepotrzebne skreślić;
**– punkt wypełnia rodzic/opiekun prawny/przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego dziecka;

11 z 11


	II. CELE KONKURSU
	III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
	VI. NAGRODY

	Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z konkursem „Skrzydła życia – widzę, słyszę, reaguję”

