
Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu „Jaki jest Twój Biegun?” 

 

OŚWIADCZENIE 

Konkurs Programu Stypendialnego Life Plan 

„Jaki jest Twój Biegun?” 
 

Ja niżej podpisany ................................................................................................ (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego) 

wyrażam zgodę na udział dziecka ......................................................................... (imię i nazwisko) w konkursie stypendialnym 

programu Life Plan „Jaki jest Twój Biegun?”, organizowanym przez Fundację Marka Kamińskiego – na zasadach określonych  

w Regulaminie. 

W imieniu dziecka …………………………………………………………………. (imię i nazwisko) oświadczam, że zgadzam się na udział 

dziecka w 8-miesięcznym programie stypendialnym Life Plan. 

 

………………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

(czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica) (miejscowość i data) 

Oświadczam, że dziecku przysługują prawa autorskie majątkowe i osobiste do przekazanej pracy konkursowej.  

W imieniu dziecka, udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie 

pracy konkursowej w celach związanych z organizacją i promocją Konkursu, programu stypendialnego Life Plan oraz innych 

programów oraz konkursów organizowanych przez Organizatora, na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem 

oryginału albo egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - 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.  

Licencja, o której mowa wyżej udzielona jest z prawem do udzielania dalszych licencji. 

Uczestnik, z chwilą złożenia pracy konkursowej wraz z dokumentami wymienionymi wyżej wyraża również zgodę na rejestrację 

audiowizualną oraz fotograficzną swojego wizerunku w trakcie postępowania konkursowego oraz w przypadku Laureatów – również 

w trakcie trwania programu stypendialnego Life Plan, we wszystkich formatach utrwalania i na wszystkich nośnikach oraz  

na korzystanie z wizerunku w celu i na polach eksploatacji wskazanych w pkt 1. 

Nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo własności złożonego egzemplarza pracy konkursowej;  

Wyrażam w imieniu dziecka oraz swoim zgodę na przetwarzanie przez Organizatora naszych danych osobowych, w tym 

udostępnianie ich innym podmiotom w celach związanych z organizacją Konkursu oraz programu stypendialnego Life Plan. Mamy 

prawo dostępu do naszych danych oraz ich poprawiania. 

 
………………………………………………………… 

 
……………………………………………………… 

(czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica) (miejscowość i data) 

 


