
KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS FOTOGRAFICZNY „PRZYRODA OJCZYSTA” - 2017 

organizowany przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach oraz Komisję Kultury i Promocji Łowiectwa 

Okręgowej Rady Łowieckiej w Katowicach.  

Imię i nazwisko autora …........................................................................................................ 

E-mail: .......................................................................................................................... .......... 

Telefon: …............................................................................................................................... 

Adres korespondencyjny: …........................................................................................................................................................... 

Kategoria wiekowa*:          Podstawówka/Gimnazjum          Szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne          Dorośli  

Tytuły prac (w przypadku większej ilości prac należy wypełnid więcej kart zgłoszenia): 

1. …............................................................................................ 

2. …............................................................................................ 

3. …............................................................................................ 

4. …............................................................................................ 

5. …............................................................................................ 

  6. …............................................................................................ 

  7. …............................................................................................ 

  8. …............................................................................................ 

  9. …............................................................................................ 

10. …............................................................................................ 

 
OŚWIADCZAM, ŻE: 

1. Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu 

danych osobowych zawartych w niniejszym Zgłoszeniu, w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). 

2. Przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii i nie naruszają one praw osób trzecich. 

3. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii w materiałach promocyjnych związanych 

z konkursem na następujących polach eksploatacji: 

3.1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 

3.2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie 

lub najem oryginału albo egzemplarzy. 

3.3. 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, aby każdy mógł 

mied do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci internetowej. 

4. Zgłaszając zdjęcie do konkursu oświadczam, że naprawię ewentualną szkodę, jeśli jakiekolwiek z wyżej wymienionych 

oświadczeo okaże się nieprawdziwe. 

 

Miejsce, data i PODPIS UCZESTNIKA …………………………………………………....................................................................................... 

 

PODPIS RODZICA (w przypadku osób niepełnoletnich) ………………………………………………………………….......................................... 

 

Skąd dowiedziałam/dowiedziałem się o konkursie ..................................................................................................................... 

 

* właściwe podkreślid 


