
Wzór  

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ  

biorącej udział w konkursie „MŁODOŚĆ-TRZEŹWOŚĆ 2019”  

pod hasłem „ŻYCIE ZA SZKŁEM”* 

„Ja, niżej podpisany/a ojciec/matka/opiekun prawny…………………………………………………………………………….…..………… 
                                        (imię i nazwisko) 

wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka, stopień pokrewieństwa) 

ucznia ………………………………………………………………………………………………..………………..………………………………………  
(nazwa szkoła, klasa) 

                                                                      

w Konkursie „MŁODOŚĆ-TRZEŹWOŚĆ 2019” pod hasłem „Życie za szkłem”                       

organizowanym przez Miejską Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Międzyrzecu Podlaskim                        

i Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski.  
  

Oświadczam, że dla potrzeb niezbędnych do organizacji i promocji niniejszego konkursu zgodnie z ustawą z dnia                 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  lub przepisów zmieniających tę ustawę oraz RODO  wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych zawartych w złożonych przez uczestnika na pracach i w niniejszym oświadczeniu oraz 

wizerunku uczestnika, wyrażam zgodę na publikację prac i udostępnianie danych mojego dziecka w ramach informacji 

publicznej przez Organizatora w zakresie danych osób nagrodzonych. Ponadto wyrażam zgodę na bezpłatne  

i niekonsultowane eksponowanie prac oraz wykorzystanie w celach promocyjnych złożonych przez niego pracach 

konkursowych w tym tablicach ogłoszeniowych i na stronach internetowych  oraz w publikacjach Miasta lub zleconych 

przez Miasto oraz udziela Miastu Międzyrzec Podlaski majątkowych praw autorskich do fotografii na ich bezpłatne 

wykorzystywanie w celach promocyjnych, tj. udzielam licencji. Zgoda na wykorzystanie prac/y w celach 

promocyjnych obejmuje następujące pola eksploatacji: prasę, radio, rozpowszechnianie w sieci Internet - w tym na 

stronach Miasta Międzyrzec Podlaski, materiały drukowane w tym Informator miejski Samorządowiec Międzyrzecki, 

ulotki i publikacje książkowe Miasta Międzyrzec Podlaski oraz wystawy, konferencje, targi i inne imprezy specjalne, 

skierowane do społeczeństwa oraz w innych celach promocji Miasta Międzyrzec Podlaski i działalności Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
 

Oświadczam, że  zapoznałem/am się z Regulaminem ww. konkursu oraz klauzulą informacyjną i w pełni akceptuję 

jego/ich postanowienia oraz że pouczyłem/am o jego treści osobę biorącą udział w konkursie. 

 

                                         

Międzyrzec Podlaski, …………………………..                            ……………………………… 
    data                                                                                    czytelny podpis rodzica/ opiekuna uczestnika konkursu 

*W przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę na udział w konkursie i ww. oświadczenia składają rodzice lub opiekunowie prawni. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OŚWIADCZENIE  UCZESTNIKA**  

konkursu „MŁODOŚĆ-TRZEŹWOŚĆ 2019 ” pod hasłem „ŻYCIE ZA SZKŁEM” 
                                                   

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………..………………………………………………………………………….…..………… 
(imię i nazwisko) 

ucznia ………………………………………………………………………………………………..………………..………………………………………  
(nazwa szkoły, klasa) 

                                                                      

w konkursie „MŁODOŚĆ-TRZEŹWOŚĆ 2019” pod hasłem „Życie za szkłem”                       

organizowanym przez Miejską Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Międzyrzecu Podlaskim  

i Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski.  
  

Oświadczam, że dla potrzeb niezbędnych do organizacji i promocji niniejszego konkursu zgodnie z ustawą z dnia  

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  lub przepisów zmieniających tę ustawę oraz RODO  wyrażam zgodę na 

przetwarzanie  mich danych zawartych w złożonej pracy i w niniejszym oświadczeniu oraz mojego wizerunku, 

wyrażam zgodę na publikację prac i udostępnianie moich danych w ramach informacji publicznej przez Organizatora   

w zakresie danych osób nagrodzonych. Ponadto wyrażam zgodę na bezpłatne i niekonsultowane eksponowanie prac 

oraz wykorzystanie w celach promocyjnych złożonych przez niego pracach konkursowych w tym tablicach 

ogłoszeniowych i na stronach internetowych  oraz w publikacjach Miasta lub zleconych przez Miasto oraz udziela 

Miastu Międzyrzec Podlaski majątkowych praw autorskich do fotografii na ich bezpłatne wykorzystywanie w celach 

promocyjnych, tj. udzielam licencji. Zgoda na wykorzystanie prac/y w celach promocyjnych obejmuje następujące pola 

eksploatacji: prasę, radio, rozpowszechnianie w sieci Internet - w tym na stronach Miasta Międzyrzec Podlaski, 

materiały drukowane w tym Informator miejski Samorządowiec Międzyrzecki, ulotki i publikacje książkowe Miasta 

Międzyrzec Podlaski oraz wystawy, konferencje, targi i inne imprezy specjalne, skierowane do społeczeństwa oraz               

w innych celach promocji Miasta Międzyrzec Podlaski i działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  

 

Oświadczam, że  zapoznałem/am się z Regulaminem ww. konkursu oraz klauzulą informacyjną i w pełni akceptuję 

jego/ich postanowienia. 

                                        

Międzyrzec Podlaski, …………………………..                   ……………………………… 
    data                                                                              czytelny podpis uczestnika konkursu 

** Oświadczenie osoby pełnoletniej. 


