
 

 

Karta zgłoszenia  

do udziału w V Gminnym Konkursie Recytatorskim „ Kocham Cię Polsko”  
 

 

1. Imię i nazwisko dziecka:  

2. Data urodzenia dziecka 

(klasa): 

 

3. Imię i nazwisko 

opiekunów/rodziców: 
 

4. Imię i nazwisko nauczyciela   

4. Adres zamieszkania:  

5. Numer telefonu 

kontaktowego/ adres e-mail* 

 

7. Nazwa konkursu V GMINNM KONKURS RECYTATORSKI  

„Kocham Cię, Polsko!” 

 

 

1. Jako rodzic/opiekun prawny, zgłaszam udział mojego nieletniego dziecka w IV Gminnym konkursie 

recytatorskim „Kocham Cię Polsko” w Osieckim Klubie Kultury. 

 

2. Zobowiązuję się do przyprowadzania i odbierania dziecka na i z konkursu oraz wcześniejszego 

poinformowania osobę prowadzącą o nieobecności dziecka na konkursie (osoba prowadząca konkurs 

odpowiada za bezpieczeństwo dziecka tylko w godzinach zajęć ujętych w grafiku). 
 

 

 

 

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

                                                                                                                                                                            Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego   

* pozycja nieobowiązkowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgoda na wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka  

  do  V GMINNY KONKURS RECYTATORSKI  

„Kocham Cię, Polsko!” 

 

1. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191) wyrażam zgodę na warunkach określonych w 

niniejszym oświadczeniu, do utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania mojego 

wizerunku/wizerunku mojego dziecka, a także do wykorzystania i rozpowszechniania 

nagrań oraz zdjęć z recytacji wiersza  w celach promujących działalność wykonywaną 

przez Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie.  Powyższa zgoda jest niczym nieograniczona 

(w tym czasowo i terytorialnie) oraz upoważnia do wielokrotnej publikacji oraz 

wykorzystania nagrań i zdjęć na wszelkich znanych w chwili złożenia oświadczenia polach 

eksploatacji na których utrwalony jest wizerunek oświadczającego/wizerunek jego dziecka 

wraz z przeniesieniem praw do ich własności na Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie. 

2. Oświadczający niniejszym udziela podmiotowi określonemu w pkt. 1 upoważnienia do 

udzielania, w imieniu Oświadczającego, zezwolenia na wykorzystywanie wizerunku 

Oświadczającego/wizerunku jego dziecka na warunkach określonych niniejszym 

oświadczeniem a także nagrania z recytacji wiersza innym podmiotom dowolnie wybranym 

przez podmiot określony w pkt. 1. 

3. Podmiotowi określonemu w pkt 1 przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i 

czasie wykorzystywania wizerunku Oświadczającego/wizerunku jego dziecka oraz 

nagrania z recytacji wiersza - w całości lub ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów. 

4. Rozpowszechnianie wizerunku oraz nadesłanych do konkursu prac zgodnie z niniejszym 

oświadczeniem woli nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Oświadczającego ani 

jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu. 

5. W przypadku zamiaru odwołania niniejszego zezwolenia zobowiązuję się do uprzedniego 

pokrycia wszelkich kosztów, które wiążą się z odwołaniem mojej zgody . 

6. W sprawach spornych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, pod jurysdykcją 

sądów polskich. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

data i podpis oświadczającego 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


