
Załączniki nr 1 

do Regulaminu XXI Małopolskiego  

Konkursu Kaligraficznego „O  Złote   Pióro” 

  

 

 

 

 (pieczątka instytucji delegującej) 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

XXI MAŁOPOLSKI KONKURS KALIGRAFICZNY „O  ZŁOTE   PIÓRO” 

 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika, klasa 

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

 

2. Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), Adres i telefon placówki/uczestnika 

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

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

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

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

     

 

Uczestnictwo w konkursie mojego dziecka jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu XXI 

Małopolskiego Konkursu Kaligraficznego „O  Złote   Pióro”. Regulamin konkursu dostępny jest na 

stronie internetowej Organizatora https://spszkolarajbrot.edupage.org/. 

 

 

 

 

                                                                                        

…………………………………………………….. 

Data i czytelny podpis  rodzica/opiekuna 



Załącznik nr 2 

do Regulaminu XXI Małopolskiego  

Konkursu Kaligraficznego „O  Złote   Pióro” 

 

 

 

ZGODA NA UPUBLICZNIANIE WIZERUNKU 

 

Zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L nr 119, str. 1) i ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.), zgadzam się na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka 

utrwalonego w formie zdjęć wykonanych podczas XXI Małopolskiego Konkursu Kaligraficznego „O  

Złote   Pióro” w celu prowadzenia działań o charakterze promocyjnym na rzecz Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Rajbrocie w szczególności poprzez opublikowanie wizerunku: 

 

 na stronie internetowej https://spszkolarajbrot.edupage.org/ 

 na stronie internetowej https://www.lipnicamurowana.pl/ 

 na Facebooku pod nazwą Biblioteka Szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie 

 na Facebook pod nazwą Gmina Lipnica Murowana  

 

 

Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu oraz że zostałem/am 

poinformowany/na o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie, jak również, iż od tej 

zgody nie jest uzależnione uczestnictwo w Konkursie. 

 

 

 

…………………....……………………………… 

Data i czytelny podpis opiekuna prawnego 



Załącznik nr 3 

do Regulaminu XXI Małopolskiego  

Konkursu Kaligraficznego „O  Złote   Pióro” 

 

 

OŚWIADCZENIE DOT. PRAW AUTORSKICH 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła 

II w Rajbrocie, który jest organizatorem  XXI Małopolskiego Konkursu Kaligraficznego „O  Złote   

Pióro”, nadesłanej pracy w dowolnym czasie i formie. Jednocześnie, wyrażam zgodę na przekazanie na 

rzecz Organizatora bez osobnego wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do przedmiotowej 

pracy zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231  

z późn. zm.) na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 tej ustawy, w szczególności: 

 

a. trwałego lub czasowego utrwalenia lub zwielokrotnienia w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzania do pamięci komputera oraz wszystkich 

typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również trwałego lub czasowego 

utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz 

dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; 

b. publicznego rozpowszechniania i udostępniania w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do 

utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

c. rozpowszechniania w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych; 

d. wykorzystania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych; 

e. rozporządzania oraz udostępniania do korzystania z utworu, w tym udzielania licencji na rzecz 

osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji. 

 

 

 

 

 

 

…………………....……………………………… 

Data i czytelny podpis opiekuna prawnego 

 

 

 

       

                     

 

 

 
 


