
Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowiącego 

 załącznik do zarządzenia Zarządu nr3 z dnia 09.07.2020r. 

Zgłoszenie Konkursowe 

„Najpiękniejszy balkon i przedogródek w gminie Nowy Tomyśl 2020 r.” 

1. Dane uczestnika konkursu: 

Imię i Nazwisko (czytelnie): 

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

Adres do korespondencji: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu, adres e-mail: 

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

2. Do konkursu zgłaszam dokumentacje fotograficzną  balkonu/ przedogródka* 2020 r. 

3. Do niniejszego zgłoszenia załączam zdjęcia…… w wersji papierowej/ na nośniku 

elektronicznym zapisanym w ogólnodostępnym formacie jpg *. 

 

O ś w i a d c z e n i e: 

Ja, niżej podpisany(a) Uczestnik Konkursu, 

oświadczam, że: 

1) Jestem właścicielem praw autorskich do zgłoszonych zdjęć, oraz że praca ta nie narusza 

praw autorskich osób trzecich, a także że w przypadku wystąpienia osoby trzeciej 

przeciwko organizatorowi Konkursu z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw 

autorskich do pracy lub jej części, w tym prawa własności, autorskich praw osobistych 

i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, przejmuję odpowiedzialność 

na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatora Konkursu. Uczestnik w 

przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich ponosi wyłączną i całkowitą 

odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem 

poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto w sytuacji, o której mowa powyżej 

osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu 

przyznanej nagrody. 

2)  Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie, jednocześnie udziela Organizatorom 

nieodpłatnej licencji niewyłącznej do fotografii zgłoszonych w ramach Konkursu bez 

ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na publiczne udostępnianie 

fotografii przez Organizatora i jego Partnerów (z prawem do sublicencji) na 

następujących polach eksploatacji, w szczególności: 



a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, na jakichkolwiek nośnikach; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym; 

d)  jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do fotografii i jej 

opracowań, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania 

całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych 

związanych z Konkursem. 

3) Udzielam zgody na: 

a) Nieodpłatną publiczną prezentację zdjęcia w telewizji, Internecie i innych mediach lub 

materiałach – wyłącznie w celu promocji Konkursu bądź w celach informacyjnych 

również po zakończeniu Konkursu, 

b) nieodpłatne użycie zdjęcia w materiałach promocyjnych Konkursu, w szczególności w 

ulotkach, folderach, katalogach, na stronach internetowych i w materiałach 

multimedialnych; 

c)  nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie zgłoszonego zdjęcia jako 

ogólnodostępnej fototapety z naniesionym na zdjęcie z oznaczeniami zastosowanymi 

przez Organizatora Konkursu, 

4) Nie jestem pracownikiem organizatora, ani osobą która brała udział w przygotowaniu 

konkursu. 

5) Zapoznałem/Zapoznałam* się i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu pod 

nazwą „Najpiękniejszy balkon i przedogródek w gminie Nowy Tomyśl 2020 r.”, w 

szczególności z zawartymi w nim informacjami o przetwarzaniu moich danych 

osobowych. 

6) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych 

osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych 

osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, o 

którym mowa powyżej, w tym na opublikowanie mojego wizerunku, imienia i nazwiska 

oraz nadesłanych zdjęć wraz z podaniem informacji w jakiej lokalizacji znajduje się 

balkon / przedogródek *na zgłoszonym zdjęciu w środkach masowego przekazu. 

7) Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku w materiałach informacyjnych i 

promocyjnych dotyczących konkursu oraz na stronach internetowych i w materiałach 

multimedialnych. 



 

*niepotrzebne skreślić 

…………………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis Uczestnika Konkursu 

 


