
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Fotograficznego 

 „Przyłapani na czytaniu  2016’’ 
 
 

Zgoda na udział dziecka w konkursie fotograficznym „Przyłapani na 
czytaniu 2016” 
 
1* - Ja, niżej podpisana/y zamieszkała/y 
w................................................................................................................ 
ul................................................................................................................. 
nr dowodu osobistego ............................................................................... 
wyrażam zgodę na udział mojego 
dziecka........................................................... 
(imię i nazwisko) 
w Konkursie Fotograficznym „Przyłapani na czytaniu 2016”. 
  
Oświadczam, iż zgłoszona do Konkursu fotografia jest wykonana 
indywidualnie i samodzielnie oraz nie była wcześniej publikowana przez 
osoby trzecie i jest wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w 
celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002, Nr 
101, poz.926 z późn. zm.). 
............................................................... 
(data i odręczny podpis) 
 
 

 
 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka w Konkursie Fotograficznym 
„Przyłapani na czytaniu” 
 
2** Ja niżej podpisana/y.................................................................. 
zamieszkała/y w ............................................................................. 
ul. ................................................................................................... 
nr dowodu osobistego...................................................................... 
niniejszym wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego 
dziecka 
................................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 
przedstawionego na fotografiach wykonanych w czasie sesji zdjęciowej 
w ramach Konkursu Fotograficznego „Przyłapani na czytaniu 2016” i 
przesłanych w zgłoszeniu konkursowym. 
.............................................................. 
(data i odręczny podpis) 
 



 
 
 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku w Konkursie Fotograficznym 
„Przyłapani na czytaniu 2016’’ 
 
3*** Ja, niżej podpisana/y 
..................................................................................................... 
zamieszkała/y w .......................................................................... 
ul. ................................................................................................. 
nr dowodu osobistego........................................................ wyrażam 
zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku 
przedstawionego na fotografiach, wykonanych w ramach Konkursu 
Fotograficznego „Przyłapani na czytaniu 2016”  i przesłanych w 
zgłoszeniu konkursowym. 
............................................................... 
(data i odręczny podpis) 
 
 

 
 
Zgłoszenie udziału w konkursie fotograficznym „Przyłapani na czytaniu 
2016” 
 
 4 **** 
Oświadczam, iż zgłoszona do Konkursu fotografia jest wykonana 
indywidualnie i samodzielnie oraz nie była wcześniej publikowana przez 
osoby trzecie i jest wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 
wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002, Nr 
101, poz.926 z późn. zm.). 
............................................................... 
(data i odręczny podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
KONKURS FOTOGRAFICZNY 



”Przyłapani na czytaniu 2016” 
 
* 
oświadczenie nr 1 wypełniają rodzice lub opiekunowie osób 
niepełnoletnich biorących udział w konkursie. 
** 
oświadczenie nr 2 wypełniają rodzice lub opiekunowie osób 
niepełnoletnich, których wizerunek został uwieczniony w czasie sesji 
zdjęciowej w ramach konkursu „Przyłapani na czytaniu 2016 ” i przesłany 
w zgłoszeniu konkursowym. 
*** 
oświadczenie nr 3 wypełniają osoby pełnoletnie, których wizerunek 
został uwieczniony w czasie sesji zdjęciowej w ramach konkursu 
„Przyłapani na czytaniu 2016” 
i przesłany w zgłoszeniu konkursowym. 
**** 
Oświadczenie nr 4 wypełniają osoby pełnoletnie, biorące udział w 
konkursie 
 
OŚWIADCZENIA PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, 
DRUKOWANYMI LITERAMI I ODRĘCZNIE PODPISAĆ 
. 

 

 


