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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU 
 

Imię i nazwisko autora pracy ................................................................................................................ 

Wiek autora ……………………………………………………………………………………………………………….………………….…. 

Numer telefonu, e-mail autora/opiekuna …………………………………………………………………………………………. 

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

Nazwa i adres (numer telefonu, e-mail) szkoły lub placówki kierującej prace na Konkurs 

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

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

 

OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIE PRAW AUTORSKICH I ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

1. Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie praca nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 
04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019r., poz.1231) oraz dóbr osobistych 
chronionych prawem. Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie Muzeum Wsi Mazowieckiej 
w Sierpcu autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy w zakresie pól eksploatacji: 
• utrwalenia i zwielokrotnienia obrazu nadesłanej szopki 

• obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, 
użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, 
odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym 
nakładzie i zasięgu terytorialnym, 

• wykorzystanie pracy lub jej fragmentu do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, 
materiału promocyjnego, artykułu prasowego;  

• prezentacji nadesłanej szopki w dniu wręczenia nagród laureatom konkursu plastycznego „Szopka 
betlejemska. Małe dzieło sztuki” oraz wystawy pokonkursowej. 

2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 
zgodnie z RODO w celach marketingowych, promocyjnych lub reklamowych w celu przeprowadzenia 
konkursu plastycznego „Szopka betlejemska. Małe dzieło sztuki”. Odbiorcami danych/wizerunku mogą być 
podmioty wykonujące lub mogące wykonywać działania marketingowe, promocyjne oraz reklamowe na 
rzecz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.  
W przypadku otrzymania nagrody wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych mojego dziecka 
takich jak: wizerunek, imię i nazwisko oraz nazwa szkoły na stronie internetowej Organizatora, mediach, 
prasie lokalnej oraz wydawnictwach promujących działalność statutową Muzeum Wsi Mazowieckiej w 
Sierpcu. 
 

 
 

................................................................................................. 
 (podpis opiekuna prawnego) 

 

 


