
      
   

                                                     
 
 
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU  
 
………………………………………………………………………………. 
 

imię, nazwisko, wiek Uczestnika ………………….……………………………………………………………. 
 
adres zamieszkania Uczestnika ………………………………………………………………………………… 
telefon kontaktowy  Uczestnika ……………..………………………………………………………………….. 
adres e-mail Uczestnika …………………………………………………………………………………………  
 
w przypadku Uczestnika nie mającego pełnej zdolności do czynności prawnych (niepełnoletniego) –
imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych wyraŜających zgodę na udział Uczestnika  
w Konkursie wraz z określeniem stopnia pokrewieństwa lub stosunek prawny łączący Uczestnika i 
Zgłaszającego ……………………………………………………………………………………………………. 
 
telefon kontaktowy oraz adres e-mail rodzica/opiekuna – Zgłaszającego, w przypadku zgłoszenia 
Uczestnika nie mającego pełnej zdolności do czynności prawnych (niepełnoletniego) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Oświadczam, Ŝe  

1. Akceptuję warunki regulaminu konkursu. 
2. Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych wyraŜam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie oraz Polskie Radio 
Program Trzeci. Ponadto zostałem poinformowany, Ŝe administratorem podanych danych osobowych jest 
Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie oraz Polskie Radio Program Trzeci, które będą 
przetwarzać dane w związku z organizacją niniejszego konkursu oraz dla celów marketingowych Centrum 
Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie oraz Polskiego Radia Programu Trzeciego. Zostałem 
poinformowany, Ŝe podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, Ŝe mam prawo 
wglądu do moich danych osobowych, a takŜe Ŝądania ich poprawiania lub usunięcia. 

Przenoszę na organizatorów konkursu  bez prawa do wynagrodzenia, niczym nieograniczone majątkowe 
prawa autorskie do przesłanego wiersza oraz własność przesłanego egzemplarza wiersza,  bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych na wskazanych poniŜej polach eksploatacji:   

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 
obrotu, uŜyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niŜ określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takŜe publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby kaŜdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym;  oraz wyraŜam zgodę na wykonywanie praw zaleŜnych. Jednocześnie 
oświadczam, iŜ przedmiot praw autorskich jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich. 

3. Jestem/ nie jestem osobą pełnoletnią  
 

…………………………………… 
    podpis uczestnika konkursu 

 
Jako rodzic/opiekun/przedstawiciel ustawowy wyraŜam zgodę na udział  
 
……………………………………………………. w konkursie……………………………... 
          (imię i nazwisko uczestnika) 

  
 …………………………… 
            podpis rodzica/opiekuna 


