Załącznik nr1

1.
2.
3.

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
NA UDZIAŁ W KONFERENCJI UCZNIOWSKIEJ “Wybieram zdrowie”
Miejsce obrad: Aula Magna - Pałac Branickich Jana Kilińskiego 1 15-089 Białystok
Dnia 2 grudnia 2019 roku
(PROSIMY O WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI)

Wyrażam zgodę na udział dziecka ………………………………………………….....................................................….,
(imię i nazwisko uczestnika konferencji)
ucznia ……………………………………………………………….…..........................................................…………………….…
………………………………..……………...….…………............................................................……………………………………
(nazwa szkoły)
w Konferencji uczniowskiej pt:. „Wybieram zdrowie”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konferencji danych osobowych mojego dziecka w
celach wynikających z organizacji Konferencji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).
Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i prezentowanie wizerunku mojego dziecka na zdjęciach oraz
w materiałach multimedialnych, wykonanych podczas realizacji Konferencji.
Akceptuję regulamin Konferencji, dostępny na stronie organizatora https://oncoweek.pl/regulaminkonferencji-uczniowskiej/

…………………………………..
(miejscowość i data)

…………………………………………….......…
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Załącznik nr 2
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO- jeżeli dotyczy
NA UDZIAŁ W MŁODZIEŻOWYM KONKURSIE FILMOWYM pt.: “Jestem Sobą, nie palę”
Miejsce obrad: Aula Magna - Pałac Branickich Jana Kilińskiego 1 15-089 Białystok
Dnia 2 grudnia 2019 roku
(PROSIMY O WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI)

4.
5.

Wyrażam zgodę na udział ………....................................................………………………………………………………….,
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
Uczni.........................................................................................................................................................…
………………………….……………………….…...………………………………..……………...….………………………………………………
(nazwa szkoły)
w Konkursie “Jestem SOBĄ - nie palę”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka w
celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).
Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i prezentowanie wizerunku mojego dziecka na zdjęciach oraz
w materiałach multimedialnych, wykonanych podczas realizacji Konkursu.
…………………………………..
(miejscowość i data)

….........……………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE
O AKCEPTACJI REGULAMINU ORAZ
O PRZENIESIENIU NA ORGANIZATORA PRAW AUTORSKICH DO FILMU
Imię i nazwisko opiekuna Zespołu...................................................................................................................
1.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie internetowej
www.oncoweek.pl i akceptuję jego postanowienia. Posiadam również stosowne zgody osób trzecich –
w tym przedstawicieli ustawowych opiekunów członków zespołu – które są niezbędne do
wywiązywania się z Regulaminu.

2.

Oświadczam, że posiadam upoważnienia opiekunów prawnych wszystkich członków zespołu do
korzystania i rozporządzania utworem na wszystkich polach eksploatacji oraz do zgłoszenia go do
Konkursu oraz, że zgłoszony przeze mnie spot filmowy nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,
ani przepisów prawa. Ponoszę pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią
roszczeń związanych ze zgłoszonym spotem filmowym. Jestem świadomy, że w przypadku zgłoszenia
roszczeń osób trzecich do zgłoszonego przeze mnie utworu, jak i naruszenie nim bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa, zostanie on wykluczony z Konkursu.

3.

Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu, w szczególności z dniem ogłoszenia
wyników Konkursu, udzielam nieodpłatnie zgody organizatorowi do korzystania z utworu i
rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji.

4.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w elektronicznym
formularzu rejestracyjnym,”, Oświadczeniu o przeniesienia na Organizatora praw autorskich do filmu
oraz Zgody Rodzica/Prawnego Opiekuna dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem
Konkursu zgodnie z Regulaminem, w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu oraz
materiałach edukacyjnych.

5.

Oświadczam, że osoby utrwalone w utworze, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły
zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.

…………………………………..
(miejscowość i data)

………………………………………………
(podpis nauczyciela/opiekuna Zespołu)

