
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
KONKURS FOTOGRAFICZNY „PORTRET JÓZEFOSŁAWIA I JULIANOWA” 

 

Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń oraz przekazanie go do dnia 30 września 2017 roku 

do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno – Filia w Józefosławiu, ul. Urocza 14, 05-509 Józefosław lub mailowo (skan)  

na adres jozefoslaw@biblioteka-piaseczno.pl.   

Poniższe informacje proszę wypełnić drukowanymi literami: 

Imię i nazwisko  …………………………………………………………………………………….. 

Telefon   …………………………………………………………………………………….. 

E-mail   …………………………………………………………………………………….. 

Zdjęcie/zdjęcia zgłaszane do konkursu: 

Lp. Tytuł zdjęcia 
Opis zdjęcia 

(co przedstawia, gdzie zostało zrobione) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

Sposób dostarczenia zdjęć (zaznaczyć): 

 a) osobiście  b) pocztą  c) mailowo  d) aplikacją Mobile Alert  

 

Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem przesłanych zdjęć oraz że przenoszę bezpłatnie 

na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno – Filia w Józefosławiu prawa autorskie i pokrewne do przesłanych przeze mnie 

zdjęć.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika konkursu zawartych w niniejszym formularzu 

wyłącznie na potrzeby konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883). 

Oświadczam, że uczestnik konkursu i/lub osoba go reprezentująca zapoznała się z treścią Regulaminu konkursu i wyraża zgodę na 

warunki w nim zawarte.           

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w Konkursie. 

Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy, ponoszę wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich 

osób trzecich w przedłożonej pracy, a także przyjmuję wszystkie warunki Konkursu zawarte w Regulaminie.  

 

…………………………………………………………………………………….        
data i czytelny podpis                                                                             

 

mailto:jozefoslaw@biblioteka-piaseczno.pl


 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

 

Ja, niżej podpisany ………….................................................................................................................................................. 
Imię i nazwisko 

 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna   ……......................................................................................................................... 
Imię i nazwisko 

 

w konkursie fotograficznym „Portret Józefosławia i Julianowa” i akceptuję regulamin konkursu.  

              

                                                            ………………………………………………………………………………. 
        data i podpis rodzica 
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA (UCZESTNIKA KONKURSU) 

 
Ja, niżej podpisany  …………................................................................................................................................................. 

 (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

wyrażam zgodę  …....Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno.................................................................... 
             
 
 
na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka  ................................................................................................................... 
                                     (imię i nazwisko dziecka)  

 

na potrzeby konkursu fotograficznego „Portret Józefosławia i Julianowa”: w materiałach publikowanych 

lub autoryzowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno.  

 

............................................................................ 
        (czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 


