
Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA

KONKURS LITERACKI WYDAWNICTWA DLACZEMU

UWAGA:
Prace bez dołączonej prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia nie wezmą udziału w 
konkursie. 

AUTOR PRACY 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………….…………………………………………………………... 

Data urodzenia ……………………………… 

 

OPIEKUN PRAWNY:
Imię ........................................................ Nazwisko............................................................... 
ADRES:
................................................ulica ............................................................................ 
kod ........................................................ miejscowość ................................................................ 
Tel. ....................................................... e-mail.......................................................................... 

____________________
/data i czytelny podpis Rodzica lub Prawnego Opiekuna/



Załącznik nr 2
Oświadczenia Rodzica/Prawnego opiekuna Uczestnika Konkursu

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie  przez  DA Management  Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą  w  Warszawie (Organizatora  konkursu  literackiego  Wydawnictwa  DLACZEMU)  moich  danych 
osobowych oraz danych osobowych mojego małoletniego dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997  
roku  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.U.2016.922  t.j.  z  późniejszymi  zmianami.)  w  zakresie  danych 
objętych zgłoszeniem konkursowym oraz w celach określonych w regulaminie tego konkursu.

____________________
/data i czytelny podpis Rodzica lub Prawnego Opiekuna/

2. Działając jako przedstawiciel ustawowy, w imieniu mojego małoletniego dziecka:

____________________
/imię i nazwisko dziecka/

oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  regulaminem  Konkursu  oraz  przenoszę  nieodpłatnie  majątkowe  prawa 
autorskie  do  zwanej  dalej  „Utworem”  pracy  konkursowej,  o  której  mowa w  pkt  3  oraz  4  Regulaminu  na 
następujących polach eksploatacji:

a) trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotniania Utworu w całości lub w części jakimikolwiek 
środkami  i  w  jakiejkolwiek  formie,  w  tym  zwielokrotnienia  techniką  kserograficzną  cyfrową,  
analogową i drukiem;

b) obrotu nośnikami, na których Utwór utrwalono, w tym – wprowadzenie do obrotu także przy 
użyciu Internetu,

c) rozpowszechnianie Utworu lub jego kopii, w tym jego publiczne wystawienie, czy też odczytanie, a  
także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w  
czasie przez siebie wybranym, także w Internecie, w ramach dowolnych stron internetowych oraz 
jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych,

d) wykorzystanie Utworu, jak również jego fragmentów, do celów marketingu i promocji działalności 
gospodarczej Organizatora, w tym do promocji Konkursu oraz jego kolejnych edycji jak również 
innych podobnych konkursów organizowanych przez Organizatora.

Jednocześnie zezwalam Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich do modyfikacji Utworów, 
dokonywania ich przeróbek i adaptacji oraz do rozporządzania i korzystania z opracowań takich utworów oraz  
przenoszę na Organizatora prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu przez 
osoby trzecie. Wyrażam zgodę na korzystanie przez Organizatora Konkursu z Utworu w całości,  w częściach, 
fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część utworu zbiorowego,  
po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej lub analogowej, również po dokonaniu opracowań, przystosowań,  
uzupełnień lub innych modyfikacji.

Wyrażam  zgodę  na  rozpowszechnianie  Utworu  także  bez  podawania  imienia  i  nazwiska  bądź  pseudonimu 
autora.

Egzemplarz  Utworu  przekazany zostaje  w toku Konkursu  Organizatorowi  na własność  wraz  z  przekazaniem 
majątkowych praw autorskich do Utworu.

____________________
/data i czytelny podpis Rodzica lub Prawnego Opiekuna/


