
 

 

 
 

Załącznik nr 1 

Formularz zgłoszenia Uczestnika do udziału w Konkursie „Krzyżówka Dobrej Energii” 

 

a) Imię nazwisko autora pracy:  …………………………………………………………….……………………………….. 

 

b) Imię nazwisko rodzica/opiekuna autora ………………………………………….………………………………… 

 

c) Kategoria  

                                             

                                                        (zaznaczyć znakiem „x”):   

 

d) Wiek autora pracy ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

e) Adres korespondencyjny: ………………………………………………………………….……………………………….. 

 

f) Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………….………………..………… 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu i w pełni ją akceptuję.  

 

……..……………… ………………….. …………………………………………………..  
    miejscowość          dnia podpis rodzica/opiekuna  

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie przez WFOŚiGW w Łodzi moich danych osobowych i danych mojego 

dziecka/podopiecznego, zawartych w powyższym Formularzu zgłoszeniowym, celu przeprowadzenia 

i realizacji Konkursu „Krzyżówka Dobrej Energii” oraz upowszechnienia pracy konkursowej (w tym 

imienia i nazwiska jej autora) poprzez stronę internetową oraz media społecznościowe Organizatora. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem 

poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.  

    

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

miejscowość dnia podpis rodzica/opiekuna 
 

 

* Uwaga! zgoda może być w każdej chwili wycofana poprzez przesłanie informacji na e-mail Organizatora 
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Załącznik nr 2 

Formularz oświadczenia w zakresie praw autorskich 

 

1. Niniejszym oświadczam, że praca konkursowa „Krzyżówka Dobrej Energii”, której autorem jest  

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

nie narusza żadnych praw autorskich osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez podmioty trzecie 

jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw wskazanych powyżej, autor uwolni Organizatora 

od wszelkiej odpowiedzialności z tym związanej, w szczególności wstąpi do udziału w sprawie 

w charakterze interwenienta ubocznego lub strony pozwanej oraz zwróci wszelkie poniesione przez 

Organizatora z tego tytułu koszty, w tym również koszty odszkodowań zasądzonych prawomocnym 

orzeczeniem lub uznanych ugodą sądową, czy pozasądową oraz koszty zastępstwa procesowego. 

Jednocześnie oświadczam, że Uczestnik posiada pełnię praw autorskich do przekazanej pracy 

konkursowej i wyrażam zgodę na upowszechnianie pracy stosownie do potrzeb Organizatora.  

 

2. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora pracy konkursowej zgłoszonej do konkursu 

„Krzyżówka Dobrej Energii”, w tym jej nieodpłatnego rozpowszechniania do  celów edukacyjno-

promocyjnych PDE, podczas organizowanych wydarzeń, w mediach społecznościowych i na 

stronach internetowych PDE i WFOŚiGW w Łodzi,  a także  w publikacjach PDE.  

Zgoda udzielana jest nieodpłatnie.  

 

 

 

 

………………… ………………….. …………………………………………………..  
miejscowość Dnia  podpis rodzica/opiekuna  

 

 

 

 

 


