
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

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

(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) 

 

...................................., dnia ....................... 2018 r. 

 

WNIOSEK KONKURSOWY 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o Konkursie na Projekt  dekoracji, zgodnie z wymaganiami określonymi w 

Regulaminie, składam/składamy* niniejszy Wniosek. 

1. Oświadczam/Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy* się z Regulaminem i nie 

wnoszę/wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję/przyjmujemy* warunki w nim zawarte.  

2. Wyrażam/wyrażamy* zgodę na przetwarzanie moich/naszych* danych osobowych zgodnie z atr 

7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) przez Organizatora konkursu dla celów związanych z 

przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z Regulaminem, o którym mowa 

powyżej. 

2. W przypadku otrzymania nagrody w konkursie wyrażam/wyrażamy* zgodę na podanie przez    

Organizatora mojego imienia i nazwiska   oraz   projektów konkursowych oraz umieszczenia tych 

informacji w materiałach promocyjnych Organizatora. 

 

3. Oświadczamy, że jestem/jesteśmy* autorem pracy nadesłanej na Konkurs i złożona przeze 

mnie/nas* Praca Konkursowa nie będzie naruszać praw autorskich osób trzecich oraz, że w 

przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Organizatorowi z roszczeniami z tytułu 

naruszenia jej praw autorskich do Pracy Konkursowej lub jej części, w tym prawa własności, 

autorskich praw osobistych i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, 

przejmę/przejmiemy* odpowiedzialność wobec tej osoby trzeciej. Oświadczam/oświadczamy 

również, że nadesłana Praca konkursowa nie brała udziału w żadnym innym konkursie. 

4. W przypadku wytypowania mnie/nas* do nagrody w Konkursie, zawrę/zawrzemy* Umowę z 

Organizatorem na warunkach określonych w Regulaminie i w terminie wskazanym przez 

Organizatora. 

5. W przypadku wytypowania mnie/nas* do nagrody w Konkursie, zobowiązuję /zobowiązujemy* 

się do przeniesienia na Organizatora majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej 

zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie. 

 

Dane Uczestnika Konkursu:  

Imię i nazwisko autora: 



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

Imię i nazwisko współautora (-ów) [ew.]: 

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

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

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

Uczelnia/Wydział (aktualna lub ukończona) 

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

Adres do korespondencji:  

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

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

Numer 

telefonu: ........................................................................................................................................ 

Adres e-mail: 

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

 

6. Do wniosku załączamy następujące dokumenty:  

a. kopię legitymacji lub dyplom (poświadczający ukończenie studiów)  

b. …………………………………….  

c. …………………………………….  

 

 

 

………………………………… 

Podpis/Podpisy 

 

*  - Niepotrzebne skreślić 

 


