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FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

 

 

Konkurs na souvenir pn.: „Gołuchowski król lasów” 

organizowany z okazji 40-lecia Pokazowej Zagrody Zwierząt  

w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie 

(data kwiecień – wrzesień 2017 r.) 
 

Rejestracja uczestnika (dokument wysyła się wraz z projektem konkursowym) 

Proszę wypełniać drukowanymi literami 

 

Dane autora projektu 

IMIĘ I NAZWISKO …………………………….. ................................................................................................................................. 

ADRES ZAMIESZKANIA …………………………………………………………………………………………………….………………….……….…......………… 

E-MAIL/TELEFON ………………………………………………………………………………………………………………………………..….……..……..……..… 

WIEK (niepotrzebne skreślić)  

 do 18 lat 

 powyżej 18 lat 

 

Projekt 

NAZWA SOUVENIRU ............................................................................................................................................................ 

OPIS SOUVENIRU (w przypadku długiego, bardzo szczegółowego opisu proszę przesłać go w formie załącznika do 
formularza zgłoszeniowego)                           

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zgody i oświadczenia 

 Akceptuję warunki regulaminu konkursu na souvenir pn.: „Gołuchowski król lasów”.  

 Oświadczam, że posiadam pełne prawa autorskie do zgłoszonego w konkursie na souvenir pn.: „Gołuchowski król 
lasów” produktu. 

 Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych w toku rejestracji danych osobowych na potrzeby konkursu 
na souvenir pn.: „Gołuchowski król lasów” oraz na udostępnienie tych danych Patronatom Konkursu, a także  na 
utrwalanie i publikowanie wizerunku na potrzeby organizacji i promowania Konkursu przez Organizatora i 
Patronatów Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [obwieszczenie 
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Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922)] 

 Wyrażam zgodę na umieszczanie zgłoszonego projektu oraz souveniru na wystawie pokonkursowej, w 
wydawnictwach oraz na stronach internetowych Organizatora oraz Patronatów Konkursu. 

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora zaproponowanego przez mnie souveniru: jego nieodpłatne 
wykonanie (w oryginalnej formie lub zmodyfikowanej przez Organizatora) bez ograniczeń w zakresie terminu i 
wielokrotności wykonania oraz wielokrotności nakładu, a także jego sprzedaż w sklepikach Organizatora i 
rozdawanie w celu promocji Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. 

 Wyrażam zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych określonych ustawą o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późniejszymi zmianami) do mojego pomysłu na souvenir na Organizatora 
w momencie przyznania mi nagrody lub wyróżnienia w Konkursie.                                                                                                                                                                                         

 
………………………………………………………………….                              ………………………………………………………………… 
                       miejscowość, data                                                                                podpis uczestnika Konkursu 
 

                                                                                                           

Zgoda rodzica/opiekuna (wypełnić i podpisać w przypadku, gdy uczestnik Konkursu ma poniżej 
18 lat) 
 
Wyrażam zgodę na udział dziecka …………………………………………………………, w konkursie na souvenir pn.: „Gołuchowski 

król lasów”, a także akceptuję podpisane przez dziecko …………………………………………………………….. wyżej wymienione 

akceptacje, zgody i oświadczenia.  

 

                                                                                                        
…………………………………………………………………                           ……………………………………………………………… 
                     miejscowość, data                                                             podpis rodzica/opiekuna w przypadku, gdy   
                                                                                                          uczestnikiem Konkursu jest osoba poniżej 18 roku życia 
 


