
 

ZGODA NA UDZIAŁ W I EDYCJI KONKURSU ARMADA 2020 

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………….……. (uczestnik konkursu) oświadczam że zamierzam 

brać udział w konkursie ARNADA 2020 I EDYCJA i w związku z powyższym wyrażam zgodę na niżej wymienione:  
 

Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………………. (rodzic) działając jako opiekun ustawowy 

małoletniego/ej wymienionej powyżej wyrażam zgodę na niżej wymienione:  

 

ZGODA na udział w konkursie  

Wyrażam zgodę na udział ww. małoletniego/ej w konkursie ARNADA 2020, edycja I, organizowanego przez Liceum 

Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu ww. 

konkursu.  

 

ZGODA na przetwarzanie danych osobowych  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Liceum Ogólnokształcące Sióstr 

Salezjanek z siedzibą Ostrowie Wielkopolskim, kod pocztowy 63-400, przy al. Słowackiego 33a, w celu 

przeprowadzenia I edycji konkursu historyczno-marynistycznego ARMADA 2020 oraz późniejszej publikacji prac. 

Ponadto oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie do wycofania niniejszej zgody w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem.  

 

ZGODA na udzielenie licencji i przeniesienie praw autorskich  

Wyrażam zgodę na:  

1. Udzielenie na rzecz Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek jako organizatora Konkursu ARMADA 2020, I Edycja, 

nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji wyłącznej na korzystanie z pracy konkursowej na następujących polach 

eksploatacji:  

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w 

szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych, techniką drukarską, 

reprograficzną oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;  

b) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, w tym w na telebimach reklamowych w miejscach 

publicznych;  

c) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;  

d) wykorzystanie w utworach multimedialnych;  

e) wykorzystywanie do celów promocyjnych i reklamy;  

f) publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, w tym wykorzystanie na stronach internetowych i na profilach w portalach 

społecznościowych;  

2. w razie odebrania przeze mnie nagrody w ww. Konkursie – na przeniesienie na rzecz Liceum Ogólnokształcące Sióstr 

Salezjanek jako organizatora Konkursu ARMADA 2020, I Edycja, nieograniczonych czasowo i terytorialnie autorskich 

praw majątkowych do pracy konkursowej, na polach eksploatacji wymienionych w pkt. 1.  
 

Miejscowość i data   Rodzic lub opiekun     Uczestnik konkursu  

 

 

………………………………………  ………………………………………    ………………………………………  

(Czytelny podpis)      (Czytelny podpis) 


