
 

Załącznik nr 2 

…………………………….. dnia ……………………………..r. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W KONKURSIE 

pn. Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego 

dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych BIG BEN 

 

Organizator: Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie ul. Warszawska 20. 

Dane uczestnika konkursu: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Klasa: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

Adres i pełna nazwa szkoły: 

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

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

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

Dane przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego): 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa 

przekazana w ramach w/w Konkursu organizowanego przez Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza 

Rylskiego w Rzeszowie jest wynikiem samodzielnej pracy uczestnika konkursu. 

2. Oświadczam, że uczestnikowi Konkursu przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste 

i majątkowe do zgłoszonej pracy konkursowej. Praca konkursowa nie narusza praw osób 

trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. 

3. Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tego 

utworu (pracy konkursowej) przez czas nieokreślony na terytorium Polski i Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą; 

c) użyczenie egzemplarzy utworu; 

d) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie; 
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e) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

4. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw 

odpowiada uczestnik Konkursu lub jego przedstawiciel ustawowy. 

5. Oświadczam, że po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu, w tym z informacją na 

temat przetwarzania danych osobowych, akceptuję jego treść oraz (proszę zaznaczyć X): 

☐ wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie i przetwarzanie jego danych 

osobowych w związku z organizacją Konkursu; 

☐ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu publikacji 

wyników Konkursu na stronie internetowej: https://zs3.rzeszow.pl/. 

 

 

.……….………………………………………………………….. 

czytelny podpis przedstawiciela ustawowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


