
Załącznik nr 2 
do Regulaminu konkursu literackiego 

„Rodzina przestrzenią spotkania” 

 

 

Karta zgłoszenia  

uczestnictwa w I Metropolitalnym Konkursie Literackim 

- „Rodzina przestrzenią spotkania” 

 

ORGANIZATOR: 

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia 
 

INSTYTUCJE PROWADZĄCE: 

1. Biblioteka Śląska w Katowicach 

2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu  
 

Dane uczestnika konkursu: 

 

 Imię i nazwisko autora pracy: ……………………………………….………………… 
 

 Wiek: ……………………………. 

 

Dane kontaktowe: 

 Telefon: .……………………………………….. 

 

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

 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

( formularz wypełniany w przypadku  uczestnika  poniżej 16. roku życia ) 

 

Ja niżej podpisany/a: 

 Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………... 

będąc opiekunem prawnym uczestnika konkursu:  

 Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………………………. 

 



Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem  konkursu literackiego „Rodzina przestrzenią 

spotkania” (dalej Konkurs), akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień. 

 

Oświadczam, że praca konkursowa jest wynikiem samodzielnej pracy autora.                                              

Przysługują autorowi wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy konkursowej i nie są 

w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. Udzielam Organizatorowi 

i Instytucjom prowadzącym nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu przez czas 

nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji: 

 utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

 wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą; 

 użyczenie egzemplarzy utworu; 

 publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie; 

 publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

 

Oświadczam, że praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, 

w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia 

osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora i Instytucje prowadzące Konkurs danych 

osobowych podanych w zgłoszeniu, w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających 

z Regulaminu Konkursu, tj. przeprowadzenia i realizacji konkursu, w tym wykonania zobowiązań 

Organizatora i Instytucji prowadzących wobec uczestników oraz w  celach reklamowych, promocyjnych 

oraz marketingowych określonych w Regulaminie Konkursu. 

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska oraz kategorii wiekowej 

autora w związku z udziałem w Konkursie we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o jego wynikach 

w odniesieniu do pracy konkursowej, w szczególności w publikacjach prasowych, na stronach 

internetowych, w tym na stronach Organizatora i Instytucji prowadzących, jak również 

w ogólnodostępnych środkach masowego przekazu. 

 

Zapoznałem/am się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zawartymi 

w § 8. Regulaminu Konkursu. 

 

 

………………………………….………………………………………….. 

     (miejscowość, data / czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu)      


