
Załącznik nr 1  

do Regulaminu konkursu na projekt graficzny logotypu raciborskich pól nadziei 
 

o wyrażeniu zgody przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w konkursie osoby niepełnoletniej. 

 
 ................................................................... 

miejscowość i data 

 

 

Ja niżej podpisany/a, ……………………………………………………….. jako  

 

przedstawiciel ustawowy nieletniego…………………………………………………………         
                                                                          (imię i nazwisko uczestnika konkursu)  

 

wyrażam zgodę na jego udział w konkursie na znak graficzny (logotyp)  

raciborskich pól nadziei na zasadach określonych w Regulaminie konkursu. 

 

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości  

 

................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.   

 

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych: 

 

…………………………………... 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

w bazie danych organizatora konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu 

przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania projektów. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.  

 

............................................................. 

                     (podpis przedstawiciela ustawowego)  

*Dane adresowe: 

Adres zamieszkania uczestnika konkursu ……………………………………………………………..……… 

Telefon kontaktowy  ………………………………………………………………………………...………… 

Nazwa szkoły/ Email …………………………………………………………………………………………... 

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

 
*prosimy o wypełnienie w celu umożliwienia przekazania informacji o wynikach konkursu 
 
 
  



 
Załącznik nr 2 

do Regulaminu konkursu na projekt graficzny logotypu raciborskich pól nadziei 
o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw majątkowych 

do projektu graficznego logo. 
 

................................................................... 

miejscowość i data 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu, 

na logo raciborskich pól nadziei, całości autorskich praw majątkowych do projektu graficznego logo w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 

90, poz. 631, z późn. zm.) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926, z późn. zm.).  

……………………………….  

 /podpis uczestnika konkursu/  

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3  

do Regulaminu konkursu na projekt graficzny logotypu raciborskich pól nadziei 
stwierdzające, że nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych 

praw autorskich. 

 
................................................................... 

miejscowość i data 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja............................................................................................oświadczam, że złożona przeze 

mnie praca w konkursie graficzny organizowanym przez Hospicjum im. św. Józefa w Raciborzu jest mojego 

autorstwa, nie narusza praw osób trzecich, nie była zgłoszona do innego konkursu. 

 

.......................................................... 
czytelny podpis 

 

 

 
 

 


