
FORMULARZ KONKURSOWY

Dane Uczestnika Konkursu:

Imię:      Nazwisko:

Klasa szkoły podstawowej: 5 6 7 8

Miejsce zamieszkania: 

Ulica:       Miejscowość:     Kod pocztowy:

Imię i nazwisko Przedstawiciela ustawowego/Opiekuna prawnego:

Telefon Przedstawiciela ustawowego/Opiekuna prawnego:

e-mail Przedstawiciela ustawowego/Opiekuna prawnego:

Oświadczenia:

„Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem Przedstawicielem ustawowym/Opiekunem prawnym Uczestnika konkursu i wyrażam zgodę na 
jej/jego udział w Konkursie „Dbam o swoje pieniądze, dbam o swoją przyszłość”, 

„Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że moje dane osobowe oraz Uczestnika podane w formularzu lub później będą przetwarzane 
przez Organizatora Konkursu w celu organizacji i realizacji konkursu pt: „Dbam o swoje pieniądze, dbam o swoją przyszłość” na zasadach okre-
ślonych w Regulaminie Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/-a dobrowolności podania danych oraz, że zostałem/-am 
poinformowany/-a o moich prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych moich i Uczestnika”, 

„W imieniu Uczestnika Konkursu oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Konkursu, który  jest dostępny na stronie 
www.skef.pl”, 

„W przypadku nagrodzenia Pracy Konkursowej Uczestnika konkursu w imieniu którego jestem umocowany do działania, wyrażam zgodę na 
umieszczenie imienia i nazwiska oraz wizerunku Uczestnika- na stronie internetowej www.skef.pl oraz w materiałach, sprawozdawczych, pro-
mocyjno – reklamowych w związku z udziałem w Konkursie”, 

„W przypadku nagrodzenia Pracy Konkursowej Uczestnika w imieniu którego jestem umocowany do działania wyrażam zgodę na przeprowa-
dzenie wywiadu  z Uczestnikiem i i rozpowszechnienie go poprzesz zamieszczenie w miesięczniku „Czas Stefczyka”, 

„W przypadku nagrodzenia Pracy Konkursowej Uczestnika w imieniu którego jestem umocowany do działania wyrażam zgodę na jej publikację 
na stronie internetowej Organizatora oraz na kontach mediów społecznościowych należący do Organizatora”,

„Oświadczam w imieniu Uczestnika że jest on/a autorem Pracy konkursowej oraz  przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych do 
pracy konkursowej (w tym ilustracje/ rysunki) , a prawa te nie są obciążone prawami na rzecz jakichkolwiek podmiotów trzecich”, 

„Oświadczam, w imieniu Uczestnika, że praca konkursowa jest w pełni oryginalna, nie stanowi plagiatu ani przeróbki lub opracowania cudzego 
utworu, ani w żaden inny sposób nie narusza autorskich praw osobistych, ani majątkowych lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich.”

                Podpis Przedstawiciela ustawowego/Opiekuna prawnego  


