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Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU „SPRAGNIENI LATA”  

1. Dane Uczestnika:  

a) Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………. 

c) Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………..... 

d) Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………. 

2. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne.  

2.1. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie konkursu, w tym     

w szczególności, że jestem osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, oraz że nie podlegam 

wykluczeniu z Konkursu na podstawie przesłanek określonych w § 3 ust. 4 Regulaminu. 

2.2. Oświadczam, ze moja praca konkursowa jest wynikiem mojej samodzielnej pracy oraz udzielam Organizatorowi konkursu 

nieodpłatnej licencji na korzystanie z tego utworu przez czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:  

a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką egzemplarzy utworu; 

b) wprowadzanie utworu lub jego części do pamięci komputera, 

c) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie; 

d) publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym (w tym w Internecie), 

e) wykorzystanie utworu lub jego części w dowolnej formie w celach reklamowych Organizatora.  

2.3. Oświadczam, iż przysługują mi pełne prawa, w tym autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworu, a w szczególności, że 

utwór ten jako całość, ani żaden jego fragment nie naruszają praw osób trzecich.     

2.4. W czasie trwania Konkursu zobowiązuje się nie udzielać jakiejkolwiek licencji na korzystanie z mojej pracy konkursowej 

innym podmiotom, ani nie przenosić żadnych praw tego utworu na osoby trzecie, w tym również nie zezwalać innym podmiotom 

na wykonywanie zależnych praw autorskich. Zobowiązuje się także poinformować Organizatora o każdej zmianie dotyczącej 

moich praw do pracy konkursowej oraz moich danych.  

2.5. Jeżeli zostanę laureatem Konkursu (uzyskam prawo do nagrody w Konkursie) zezwalam na wykorzystanie mojego  imienia, 

nazwiska, w tym na ujawnianie tych danych nieograniczonej liczbie osób w dowolny sposób – dla potrzeb informowania               

o wynikach Konkursu.   

2.6. W  sytuacji gdy wartość uzyskanej nagrody łączy się z koniecznością zapłaty należnego podatku dochodowego od osób  

fizycznych, zobowiązuję się do podania Organizatorowi dodatkowych niezbędnych danych wymaganych dla celów podatkowych, 

w szczególności takich jak nr PESEL albo nr NIP, adres  zameldowania, adres zamieszkania; a dodatkowo nazwę i adres 

właściwego urzędu skarbowego.  

2.7. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie Konkursu.  

 

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

Miejscowość, data         Czytelny podpis uczestnika konkursu 

 


