
* Dotyczy Uczestników niepełnoletnich.  
** - dotyczy zdjęć z wizerunkiem 

Załącznik 1 do Regulaminu konkursu fotograficznego “Cały rok z MÓWikiem” 

 

Oświadczenie uczestnika Konkursu Fotograficznego „MÓWik” 

 

1. Oświadczam, iż jestem autorem prac zgłoszonych na Konkurs Fotograficzny „MÓWik” i służy mi z 

tego tytułu pełnia praw autorskich oraz majątkowych i niemajątkowych do zgłoszonych prac, prawa 

autorskie do przesłanych prac nie są w żaden sposób ograniczone, ani też obciążone na rzecz osób 

trzecich. 

2. Nieodpłatnie przenoszę służące mi autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe do prac zgłoszonych 

na konkurs na Organizatora. 

3. Zakres przeniesionych autorskich praw majątkowych i niemajątkowych o których mowa obejmuje 

prawo do wykorzystania nadesłanej fotografii bądź nadesłanych fotografii oraz opisów, na polach 

eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii techniką drukarską, 

reprograficzną, cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci 

komputerowych, zarówno lokalnych, jak i zewnętrznych, w tym także do sieci komputerowej Internet, 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie egzemplarzy na których fotografie utrwalono, 

rozpowszechnianie fotografii poprzez m.in. publiczne wystawienie lub wyświetlanie, publiczne 

udostępnienie fotografii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez 

siebie wybranym, dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie 

wynikającym z treści Regulaminu, w tym w celu wykorzystania fotografii na Fanpage'u oraz w 

MÓWikKalendarzu planszowym 2023 r, wykorzystanie utworów w charakterze materiałów 

reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych w tym na Facebooku oraz Instagramie i w innych 

kanałach komunikacji. 

4. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu, uczestnik konkursu, którego prace nagrodzono, zezwala na 

niewskazywanie swoich danych osobowych przy korzystaniu z nagrodzonych prac. 

5. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu, uczestnik konkursu, którego prace nagrodzono, zezwala na 

dokonywanie zmian w nagrodzonych pracach. 

6. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu na Organizatora przechodzi prawo własności przesłanych 

egzemplarzy prac. 

7. Nagrodzonemu uczestnikowi konkursu, oprócz nagrody, nie przysługuje żadne inne wynagrodzenie z 

tytułu przeniesienia własności egzemplarzy nagrodzonych prac, ani też odrębne wynagrodzenie za 

korzystanie z nagrodzonych prac. 

8. Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i 

nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu korespondencyjnego (podanego przez 

zwycięzców Konkursu) przez Organizatora w celu uczestnictwa w Konkursie, wyłonienia laureatów 

Konkursu oraz dostarczenia nagród w tym w celu zawierania, realizowania i wykonywania przez 

Organizatora umów z partnerami Biznesowymi niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia 

Konkursu.  

9. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu, warunki którego akceptuję.  

10. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią regulaminu, akceptuje jego warunki  

i wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna w Konkursie.*  

 

………………………………………………..  
Imię i nazwisko uczestnika Konkursu  

……………………………………………….. 
Telefon kontaktowy  

………………………………………………..  
E-mail  

…………………………………………………  
Data i podpis (opiekuna) uczestnika Konkursu  

 



* Dotyczy Uczestników niepełnoletnich.  
** - dotyczy zdjęć z wizerunkiem 

Oświadczenie ** 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku w zakresie 

określonym w niniejszym Regulaminie.  

………………………………………………..  

Imię i nazwisko  

…………………………………………………  

Data i podpis (opiekuna) lub osoby 

 


