
XXVI Mazowiecki Przegląd Twórczości Plastycznej WIKTORIANY 2022
WITRAŻ – siła światła i koloru

 KARTA ZGŁOSZENIA 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA ….......................................................................................     KLASA …….........

NAZWA I ADRES PLACÓWKI DELEGUJĄCEJ …………………………………………………………………………………………..

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

TELEFON ….........................................................      ADRES E-MAIL ...........................................................

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/RODZICA/OPIEKUNA  ** 

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

Oświadczam,  iż  akceptuję  postanowienia  zawarte  w  Regulaminie  oraz  Klauzuli  Informacyjnej,
stanowiącej integralną część Karty Zgłoszenia. 

................................................................................................................ 
Czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna / nauczyciela ** 

OŚWIADCZENIE

ZAZNACZ X 
□  Wyrażam  zgodę  na  udział  i  akceptuję  Regulamin  XXVI  Mazowieckiego  Przeglądu  Twórczości
Plastycznej  WIKTORIANY  2022  „WITRAŻ  –  siła  światła  i  koloru”  organizowanego  przez  Gminny
Ośrodek Kultury w Młodzieszynie.
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich/mojego dziecka/podopiecznego** zawartych w
Karcie  Zgłoszenia.  Wyrażenie  zgody  jest  dobrowolne,  jednak  brak  zgody  uniemożliwi  udział  w
konkursie. 
□ Wyrażam zgodę / □ Nie wyrażam zgody na wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego
dziecka/podopiecznego.** na stronie internetowej,  w folderach,  kronice,  informatorach,  mediach
społecznościowych GOK w Młodzieszynie służących budowaniu pozytywnego wizerunku działań GOK,
a  także  promocji  Przeglądu,  jak  również  na  rozpowszechnianie  poprzez  utrwalenie,  obróbkę,
przetwarzanie, przekaz i powielanie na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych w
art. 50 ustawy wyłącznie w celu promocji ośrodka, na podstawie art. 81 ust. 1 i art. 50 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293) 
□ Oświadczam, jako uprawniony autor/przedstawiciel ustawowy autora, że przenoszę nieodpłatnie
na Organizatora – Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie, autorskie prawa majątkowe do utworu,
a także prawa zależne na następujących polach eksploatacji: a) rozpowszechnianie, przystosowanie,
publikowanie  pracy  i  jej  zwielokrotnienie  jakąkolwiek  techniką  i  w  dowolnym celu;  b)  publiczne
wystawienie pracy i  jej wykorzystanie w środkach masowego przekazu przez Organizatora /prasa,
internet, telewizja, wydawnictwa etc./; c) wykorzystanie we wskazanym wyżej zakresie nadesłanej
pracy przez podmioty współpracujące z Organizatorem. Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz
z  prawami  zależnymi  przechodzą  na  Organizatora  w  momencie  podpisania  niniejszej  klauzuli
informacyjnej. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

  

................................................................................................................ 
Czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna / nauczyciela ** 

** niepotrzebne skreślić


