Załącznik nr 2
Imię i nazwisko uczestnika konkursu:
Klasa:
Tytuł pracy konkursowej:
Miejsce wykonania fotografii: *
Pełna nazwa szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu:
Adres szkoły:
Numer telefonu kontaktowego do szkoły:

OŚWIADCZENIE

1. Ja niżej podpisana/-y (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu)
………………………………………..………………………………..…. oświadczam, że wyrażam zgodę na udział
mojego dziecka (imię i nazwisko) …………………………………….………………………..w Konkursie
pn.”EkoSzkoła - edycja III” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2018, poz. 1191, z późn. zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie
oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie przez WFOŚiGW w Warszawie wizerunku
mojego dziecka w publikacjach dotyczących Konkursu. Wizerunek mojego dziecka może być użyty
do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez
obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych
za nieetyczne.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego
dziecka (imienia, nazwiska) w celu przeprowadzenia Konkursu.
4. Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałam/-em się i akceptuję postanowienia Regulaminu
konkursu pn. „Ekoszkoła - edycja III” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
5. Oświadczam, iż:
4.1 Uczestnikowi Konkursu przysługują autorskie prawa majątkowe do zdjęć albo pracy
plastycznej (utworu);
4.2 Autorskie prawa majątkowe do utworu nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone
na rzecz osób trzecich,
4.3 Przeniesienie na Fundusz autorskich praw majątkowych nie narusza jakichkolwiek praw osób
trzecich.
6. Oświadczam, iż uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie na Fundusz majątkowe prawa
autorskie do utworu w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności
na następujących polach eksploatacji:
5.1 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
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5.2 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy;
5.3 w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 5.2. – publicznego
wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także
publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
7. Oświadczam, że z chwilą przyjęcia utworu Fundusz nabywa prawo własności egzemplarza utworu
oraz nośników, na których utwór został utrwalony. Oświadczam, że uczestnik konkursu wyraża
zgodę na dokonywanie przez Fundusz wszelkich zmian, aktualizacji i uzupełnień utworu.
Oświadczam, że uczestnik konkursu zezwala na wykonywanie przez Fundusz zależnych praw
autorskich do opracowań utworu oraz przenosi na Fundusz wyłączne prawo zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich.

……………………………….…
Miejscowość, data
………………………………………………………………………………………………..…
Czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu

*Dotyczy pracy konkursowej w formie fotografii

