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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 
„W obiektywie Strażników energii” 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA, 

Z KTÓREGO UDZIAŁEM ZOSTAŁ NAKRĘCONY FILM ZGŁOSZONY DO UDZIAŁU W KONKURSIE  

„ W OBIEKTYWIE STRAŻNIKÓW ENERGII” 2022 

 

 

1. Niżej podpisany/a posiadający/a pełne prawa rodzica/opiekuna prawnego uprawnionego do 

reprezentowania  

(imię i nazwisko dziecka) …………………………………………………………………….…………………………….................... 

ucznia szkoły (nazwa szkoły, klasa, do której uczęszcza dziecko) ……………………………….………………………… 

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

wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w Konkursie pn. „W OBIEKTYWIE STRAŻNIKÓW 

ENERGII”.  

 

W imieniu mojego dziecka oświadczam, że: 

2. Zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.  

3. Wyrażam zgodę na zgłoszenie Pracy konkursowej przez Opiekuna i reprezentowanie przez niego 

mojego dziecka w konkursie.  

4. Oświadczam, że mojemu dziecku przysługują autorskie prawa osobiste i majątkowe do Pracy 

konkursowej (filmu), w szczególności, że utwór ten jako całość ani jego fragmenty nie naruszają 

praw osób trzecich. 

5. Zobowiązuję się nie udzielać licencji na korzystanie z Pracy konkursowej innym osobom ani nie 

przenosić praw do tego utworu na osoby trzecie do momentu ogłoszenia wyników konkursu. 

Zobowiązuję się także poinformować Organizatora/Partnera o każdej zmianie dotyczącej praw do 

Pracy konkursowej oraz danych dziecka. 

6. Udzielam Organizatorowi i Partnerowi konkursu nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i 

czasowo licencji na wykorzystanie Pracy konkursowej wraz z możliwością rozpowszechniania 

stworzonych w stosunku do niej utworów zależnych w zakresie adaptacji i tłumaczeń na inne 

wersje językowe, na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalania, zwielokrotniania pracy konkursowej przy użyciu wszelkich technik dostępnych 

według aktualnej wiedzy, w szczególności techniką drukarską, cyfrową, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego; 

b) wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania filmu lub jego części, w tym użyczenie, wystawianie, 

wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

filmu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, bez względu na technologie, jak również 

wykorzystanie w sieci Internet i innych sieciach komputerowych, w tym zamieszczanie filmu na 

stronach internetowych, w mediach społecznościowych (m.in. Facebook, Twitter, Instagram), 

nadawanie przy pomocy sieci multimedialnej, wizji przewodowej lub bezprzewodowej, w 

ramach jakichkolwiek działań promujących konkurs lub w ramach działalności Organizatora 
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i/lub Partnera, w tym w zakresie reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do 

oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także dla 

celów edukacyjnych lub szkoleniowych; 

d) w zakresie tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych 

modyfikacji w filmie oraz w zakresie korzystania z utworów zależnych w stosunku do filmu - 

prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian fotografii lub jej części, modyfikacje 

umożliwiające stworzenie nawigacji po stronach internetowych, prawo do korzystania z tak 

powstałych utworów zależnych oraz prawo do rozporządzania nimi, a także zezwalania 

osobom trzecim na powyższe w zakresie określonych pół eksploatacji; 

7. Sposób eksploatacji Pracy konkursowej obejmuje możliwość wykorzystywania jej w całości lub 

fragmentach do tworzenia innych utworów lub materiałów realizowanych przez Organizatora 

konkursu i Partnera konkursu lub na ich zamówienie, w szczególności takich, jak: publikacje, 

prezentacje multimedialne, materiały prasowe, telewizyjne, utwory audiowizualne, katalogi, 

foldery, itp.  

8. Zezwalam również na udzielanie przez Organizatora/Partnera dalszych licencji na korzystanie z 

Pracy konkursowej. 

9. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka utrwalonego w pracy konkursowej 

(filmie) oraz przedstawionego na fotografiach i filmach wykonanych podczas wręczenia nagród. 

10. Oświadczam że zapoznałam/em się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

(RODO) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez 

Organizatora konkursu/Partnera konkursu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

niniejszego Konkursu. 

 

 

 

………………………………………………………………………………….. 

Data, czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego ucznia 

 
 

 


