
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu dla dzieci i młodzieży  

„Moja wymarzona podróż z Polskim Bonem Turystycznym” 

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA  
NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

................................................................. 

 (miejscowość, data) 

 

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy dysponujący pełnią praw rodzicielskich 

................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko przedstawiciela) 

niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie na motyw promujący Polski Bon 
Turystyczny, organizowanym przez Polską Organizację Turystyczną,  

na zasadach określonych w Regulaminie konkursu i oświadczam, że zapoznałem/łam się z jego treścią 
i ją akceptuję. 

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca / prace* jest / są* wynikiem własnej 
twórczości: 

................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka - uczestnika konkursu) 

i nie narusza/ją/ praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie została/y 
zgłoszona/e do innych konkursów o podobnej tematyce. 

Wyrażam zgodę na: 

przetwarzanie danych osobowych …................................................................................... 

       (imię, nazwisko i wiek uczestnika konkursu) 

w celu realizacji konkursu przez organizatora: 

tj. Polską Organizację Turystyczną z siedzibą przy ul. Młynarskiej 42, 01-171 Warszawa 

 

Poprzez zgłoszenie udziału w konkursie udzielam bezpłatnej licencji niewyłącznej na wielokrotne, 
nieograniczone w czasie korzystanie z przekazanej pracy lub prac konkursowych w celu informacji, 
promocji oraz realizacji konkursu.  

Udzielenie licencji jest jednoznaczne z tym, iż przekazana praca konkursowa może zostać umieszczona 
na stronie internetowej Organizatora oraz wykorzystywana w materiałach informacyjno-
promocyjnych z zachowaniem praw autorskich osobistych. Dla zachowania autorskich praw osobistych 
autora pracy konkursowej wystarczajace jest podanie imienia i wieku autora.  



Licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji bezpośrednio związanych z zakresem 
udzielonej licencji:  

- rozpowszechniania pracy konkursowej w całosci lub w części bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych;  

- utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej w całosci lub w części techniką drukarską, 
reprograficzną lub cyfrową w nieograniczonej liczbie;  

- wprowadzania pracy konkursowej w całosci lub w części do pamięci komputera i zwielokrotniania 
techniką cyfrową. 

 

Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do zawarcia odrębnej umowy 
dotyczacej wykorzystania całości lub fragmentu pracy nadesłanej w konkursie na cele zwiazane z 
realizają zadań Polskiej Organizacji Turystycznej związanych z promocją Polskiego Bonu Turystycznego.  

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda może zostać wycofana 
w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem aczkolwiek będzie skutkowało wykluczeniem z 
uczestnictwa w konkursie. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.   

 

 

 

.................................................................... 

 (czytelny podpis przedstawiciela ustawowego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


