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Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu fotograficznego 

„Przyroda i turystyka na Zalewie Szczeciński” 
 

Oświadczenia (powinny się znaleźć na stronie konkursu, jako obligatoryjne. Uczestnik konkursu 

przy danym oświadczeniu powinien mieć miejsce do zaakceptowania regulaminu i oświadczenia 

przez zaznaczenie danego pola) 

 

I* Oświadczam, że jestem autorem dostarczonego zdjęcia/zdjęć oraz fotografia/fotografie te nie 

naruszają praw autorskich osób trzecich lub innych dóbr prawnie chronionych.  

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatora oraz jego partnera nadesłanego 

zdjęcia/zdjęć w dowolnym czasie i formie w celach związanych z promocją konkursu, promocją 

Zalewu Szczecińskiego jako akwenu wód przejściowych oraz wszelkimi innymi inicjatywami 

związanymi z projektem ARTWEI w prasie, Internecie i innych mediach,  

z podaniem mojego imienia i nazwiska (np. drukowanie w dowolnej liczbie egzemplarzy, 

rozpowszechnianie oraz prezentowanie na wystawach). Jednocześnie jestem świadomy, że nadesłane 

zdjęcie/zdjęcia zasilą bezpłatną bazę zdjęć EUCC-Germany.  

 

..……………………………………………………. 

                                                               (data i własnoręczny podpis) 

 

 
II** Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu fotograficznego „Przyroda i 

turystyka na Zalewie Szczeciński” i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w celach wynikających z regulaminu konkursu, zgodnie  

z ustawą  z dnia  29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

926 z późn. zm.).  

 

..……………………………………………………. 

                                                               (data i własnoręczny podpis) 

 

 
III*** - Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………. 

(Imię i nazwisko) w konkursie fotograficznym fotograficznego „Przyroda i turystyka na Zalewie 

Szczeciński”  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających  

z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą  z dnia  29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. U z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

 

..……………………………………………………. 

                                                              (data i własnoręczny podpis) 

 

 
* oświadczenie nr I wypełniają osoby pełnoletnie biorące udział w konkursie, a w przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w 

konkursie rodzice lub opiekunowie tych osób 

** oświadczenie nr II wypełniają osoby pełnoletnie biorące udział w konkursie  

*** oświadczenie nr III wypełniają rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie 


