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................., dn. ......................................... 

Formularz zgłoszeniowy do KONKURSU ARTYSTYCZNEGO Dzieci Cieszyna 

ZGŁOSZENIE GRUPOWE 

IMIĘ: …..................................................................................................................................………………… 

NAZWISKO: …................................................................................................................................………… 

WIEK: …..................................................................................................................................………………… 

 

IMIĘ: …..................................................................................................................................………………… 

NAZWISKO: …................................................................................................................................………… 

WIEK: …..................................................................................................................................………………… 

 

IMIĘ: …..................................................................................................................................………………… 

NAZWISKO: …................................................................................................................................………… 

WIEK: …..................................................................................................................................………………… 

 

NAZWY SZKÓŁ, W KTÓRYCH UCZĄ SIĘ UCZESTNICY: 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRES KONTAKTOWY: …..............................................................................................................………… 

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

TELEFON: …..................................................................................................................................…………… 

TYTUŁ PRACY: 

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

......................................................................................................................................………………………… 
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Składając wyżej wymienioną pracę konkursową oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z regulaminem Konkursu artystycznego Dzieci Cieszyna i akceptuję jego postanowienia; 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów Konkursu: Stowarzyszenie Żydowski 

Instytut Historyczny w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Tłomackie 3/5, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000020904 oraz Muzeum 

Historii Żydów Polskich z siedzibą w Warszawie (00-157) przy ul. Anielewicza 6, wpisane do rejestru instytucji kultury 

prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 89/2014 zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych dla celów związanych z organizacją Konkursu oraz późniejszym 

wykorzystaniem prac konkursowych w ramach przewodnika i prezentacji podczas wydarzeń kulturalnych; zostałem 

poinformowany, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych 

osobowych oraz ich poprawiania. 

3. Udzielam nieodpłatnie Organizatorom niewyłącznej licencji na wykorzystanie pracy konkursowej na następujących 

polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy 
utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i 
komputerową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - wprowadzenie do obrotu, 
wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej (Internet); 

3) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 
oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

4) umieszczenie pracy konkursowej w przewodniku po miejscach związanych z żydowską historią miasta Cieszyna 
oraz jego eksploatacja na polach, o których mowa w pkt 1-3 powyżej. 

Jednocześnie  zezwalam nieodpłatnie Organizatorom na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów oraz 

przenoszę na Organizatorów prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów – w zakresie 

obejmującym dowolne opracowanie utworów. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

       …………………………………………………… 

        podpisy uczestników 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

       …………………………………………………… 

      podpisy przedstawicieli ustawowych  uczestników 

              (w przypadku uczestników małoletnich) 


