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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

W imieniu szkoły (organu prowadzącego), a także w imieniu osób biorących udział w Konkursie, 

które upoważniły szkołę do złożenia niniejszych oświadczeń w ich imieniu i na ich rzecz w zakresie 

określonym w Regulaminie Konkursu dotyczącym ekonomii społecznej. 

1. oświadczam, że przysługują mi autorskie prawa majątkowe do spotu nadesłanego na Konkurs 

dotyczący ekonomii społecznej oraz 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. Jestem świadomy, że w przypadku 

zgłoszenia roszczeń osób trzecich do zgłoszonego przeze mnie spotu, jak i naruszenie nim 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, zostanie on wykluczony z Konkursu. 

2. oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu na spot filmowy dotyczący 

ekonomii społecznej – w szczególności, z dniem ogłoszenia wyników Konkursu, przenoszę 

nieodpłatnie wszelkie nieograniczone autorskie prawa majątkowe do przedstawionego spotu, udzielam 

nieodpłatnie zgody na wykonywanie autorskiego prawa zależnego, wprowadzanie w nim zmian 

i modyfikacji, zgodnie z postanowieniami rozdziału V Regulaminu Konkursu na spot filmowy 

dotyczący ekonomii społecznej, pod warunkiem zostania Laureatem Konkursu tzn. nagrodzenia 

przedstawionego przeze mnie spotu jedną z nagród przewidzianą w rozdziale VII ust. 2 i 4 

Regulaminu. 

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych zawartych 

w Karcie Zgłoszeniowej dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu 

zgodnie z Regulaminem Konkursu, o którym mowa powyżej, w tym na ich opublikowanie w środkach 

masowego przekazu. 

4. oświadczam, że osoby utrwalone w materiale, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, 

wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku 

w Internecie. 
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