
 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU „Kręcę, bo żagle mnie kręcą”
 (w przypadku autora pracy, który jest pełnoletni)

 Dotyczy pliku - pracy konkursowej o nazwie:………………………………………………………… 
Imię i nazwisko autora pracy:……………………………………………………………… 
Adres e-mail / numer telefonu do kontaktu:……………………………………………… 

Oświadczam że, 
1. zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Kręcę, bo żagle mnie kręcą”
organizowanym przez Sztorm Grupa Sp. z o.o. i akceptuję jego warunki,

 2. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy konkursowej przez Organizatora, w jego
działalności statutowej, 

3. złożoną na konkurs pracę wykonałem/łam osobiście i przysługują mi wszelkie autorskie prawa
majątkowe i osobiste i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone, 

4. praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza 
ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Jestem świadomy, że za wszelkie roszczenia osób
trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu, 

5. z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu, uczestnik nieodpłatnie, 
bez ograniczenia w czasie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do tej pracy 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – oprawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) na następujących polach eksploatacji: 
d) rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie,
wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie;
e) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej dowolna techniką i w dowolnej liczbie
egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych; 
f) przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej w tym w szczególności wprowadzanie pracy
do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi z wykorzystaniem
Internetu; 
g) z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu, uczestnik przenosi
nieodpłatnie na Organizatora konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy konkursowej 
oraz zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej. 6.
zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:

 …………………………………………………………… Data i podpis autora pracy

Załącznik nr 1 wersja a - autor pełnoletni 

Załącznik_1_a



 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU „kręcę bo żagle mnie kręcą”
 (w przypadku autora pracy, który nie osiągnął pełnoletniości)

 Dotyczy pliku - pracy konkursowej o nazwie:…………………………………………………………
Imię i nazwisko autora pracy:………………………………………………………………
Adres e-mail / numer telefonu opiekuna prawnego do kontaktu:……………………………………………………….
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ............................................................... (imię i nazwisko rodzica/opiekuna
prawnego)

Oświadczam że,
1. zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Kręcę, bo żagle mnie kręcą” organizowanym przez 
Sztorm Grupa Sp. z oo. i akceptuję jego warunki,

2. Wyrażam zgodę na udział ...........................................................................(imię i nazwisko autora pracy ) w/w konkursie,

3. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy mojego dziecka przez Organizatora, w jego działalności
statutowej,

4. złożoną na konkurs pracę dziecko wykonało osobiście i przysługują dziecku prawa majątkowe i osobiste 
i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone,
5. praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych
 i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw
odpowiada uczestnik konkursu,

6. z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik nieodpłatnie, bez ograniczenia
 w czasie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do tej pracy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. – oprawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) na następujących polach eksploatacji:
a) rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie, wystawianie,
wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie;
b) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej dowolna techniką i w dowolnej liczbie egzemplarzy, 
na dowolnych nośnikach danych;
c) przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej w tym w szczególności wprowadzanie pracy 
do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi z wykorzystaniem Internetu;
7. Z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik przenosi nieodpłatnie 
na Organizatora konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy konkursowej oraz zezwalania 
na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej.
8. Zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:

..................................................................... 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 1 wersja b - autor niepełnoletni 

Załącznik_1_b


