
Oświadczenia dot. niepełnoletnich uczestników konkursu 

(wypełniają opiekunowie prawni i uczestnicy konkursu)  

 

 

................................................................................................... 

(imię i nazwisko uczestniczki/uczestnika konkursu) 

 

Wyrażam zgodę organizatorom konkursu historyczno-literackiego dla młodzieży „Skarbiec 

pamięci”, organizowanego w ramach obchodów Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2021: 

- na przetwarzanie danych osobowych mojej córki/mojego syna zawartych w zgłoszeniu, zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019,  poz. 1781), 

- na umieszczenie danych osobowych mojej córki/mojego syna na witrynach internetowych 

organizatorów konkursu - Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (www.ksiaznica.szczecin.pl) oraz 

Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie (www.bdz.szczecin.pl). 

- na nieodpłatne publikowanie nadesłanych  materiałów mojej córki/mojego syna, jak również na 

publikowanie zdjęć z jej/jego  wizerunkiem  na witrynach internetowych organizatorów konkursu -  

Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (www.ksiaznica.szczecin.pl) oraz Biura Dokumentacji 

Zabytków w Szczecinie (www.bdz.szczecin.pl). 

 

 

...........................................      ............................................ 

Miejscowość i data       Podpis rodzica/opiekuna 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am/ się z regulaminem konkursu, akceptuję jego postanowienia oraz, 

że złożona przeze mnie praca nie narusza praw osób trzecich. 

Ponoszę także odpowiedzialność za ewentualne złamanie tych praw.  

Praca konkursowa została przeze mnie wykonana samodzielnie, nie była dotychczas publikowana, 

ani nie brała udziału w żadnym innym konkursie. 

 

 

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

Miejscowość i data                                                      Podpis uczestniczki/uczestnika konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenia dot. pełnoletnich uczestników konkursu 

(wypełniają uczestnicy konkursu) 

 

 

................................................................................................... 

(imię i nazwisko uczestniczki/uczestnika konkursu) 

 

1. Wyrażam zgodę organizatorom konkursu historyczno-literackiego dla młodzieży „Skarbiec 

pamięci”, organizowanego w ramach obchodów Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2021: 

- na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, zgodnie z ustawą z dnia 10 

maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019,  poz. 1781), 

- na umieszczenie moich danych osobowych na witrynach internetowych organizatorów konkursu - 

Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (www.ksiaznica.szczecin.pl) oraz Biura Dokumentacji 

Zabytków w Szczecinie (www.bdz.szczecin.pl). 

- na nieodpłatne publikowanie nadesłanych przeze mnie materiałów, jak również na publikowanie 

zdjęć z moim wizerunkiem na witrynach internetowych organizatorów konkursu -  Książnicy 

Pomorskiej w Szczecinie (www.ksiaznica.szczecin.pl) oraz Biura Dokumentacji Zabytków w 

Szczecinie (www.bdz.szczecin.pl). 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am/ się z regulaminem konkursu, akceptuję jego postanowienia 

oraz, że złożone przeze mnie prace nie naruszają praw osób trzecich. Ponoszę wszelką 

odpowiedzialność za złamanie tych praw, w tym za wszelkie roszczenia osób trzecich co do praw 

autorskich do wykonanej pracy.  

Praca konkursowa została przeze mnie wykonana samodzielnie. Przysługują mi do niej 

nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, nie była dotychczas publikowana ani nie 

brała udziału w żadnym innym konkursie. 

 

 

...........................................                                  ............................................ 

Miejscowość i data      Podpis uczestniczki/uczestnika konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenia nauczycielki/nauczyciela – opiekunki/opiekuna  

pracy konkursowej 

 

 

.......................................................................................... 

 (imię i nazwisko uczestniczki/uczestnika konkursu) 

 

Wyrażam zgodę organizatorom konkursu historyczno-literackiego dla młodzieży „Skarbiec 

pamięci”, organizowanego w ramach obchodów Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2021: 

- na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o 

ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019,  poz. 1781), 

- na umieszczenie moich danych osobowych na witrynach internetowych organizatorów konkursu: 

www.ksiaznica.szczecin.pl oraz www.bdz.szczecin.pl 

 

 

 

...........................................          ............................................ 

Miejscowość i data                              Podpis opiekunki/opiekuna pracy konkursowej 


