
Załącznik 2  

 

* - niepotrzebne skreślić 

 
 

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

(miejscowość, data) 

 

Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych 

  

Wyrażam zgodę na udział syna/córki*……………….......................................................................... 
                                               (imię/imiona i nazwisko dziecka) 

 

ucznia/uczennicy*................................................................................................................................. 
                                                                                          (dokładana nazwa i adres szkoły) 

 

.........................................................................................................................  z  klasy   …….……...  . 

 

w Gminnym konkursie przyrodniczo plastycznym „Dbaj o przyrodę naszej małej Ojczyzny” 

organizowanym przez Zespół Szkół  w Czaczu  i Centrum Kultury w Śmiglu. 

 

 

……………………………………………………………………….. 

(data, czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka .............................................................................  

w celu udziału dziecka w Gminnym konkursie przyrodniczo plastycznym „Dbaj o przyrodę naszej 

małej Ojczyzny” organizowanym przez Zespół Szkół  w Czaczu  i Centrum Kultury w Śmiglu. 

 

 

……………………………………………………………………….. 

(data, czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem w Gminnym konkursie przyrodniczo plastycznym 

„Dbaj o przyrodę naszej małej Ojczyzny” organizowanym przez Zespół Szkół  w Czaczu  i Centrum 

Kultury w Śmiglu i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

 

 

……………………………………………………………………….. 

(data, czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) 



Załącznik 2  

 

* - niepotrzebne skreślić 

 
 

Ponadto oświadczam, że: 

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 

i rozpowszechnianie przez organizatora - Zespół Szkół w Czaczu, Centrum Kultury w Śmiglu, a także 

Gminę Śmigiel wizerunku mojego dziecka ……………………………………………………………. 

utrwalonego w postaci zdjęć i filmów wykonanych podczas gminnego konkursu przyrodniczo - 

plastycznego „Dbaj o przyrodę naszej małej Ojczyzny” organizowanego przez Zespół Szkół  w Czaczu  

i Centrum Kultury w Śmiglu. 

Niniejsza zgoda: 

− nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie; 

− obejmuje wszelkie formy publikacji za pośrednictwem dowolnego medium; 

− dotyczy umieszczenia wizerunku: 

•   na stronie internetowej Organizatora;  na stronach internetowych Szkół biorących  udział 

w gminnym konkursie przyrodniczo - plastycznym „Dbaj o przyrodę naszej małej 

Ojczyzny” organizowanym przez Zespół Szkół  w Czaczu  i Centrum Kultury w Śmiglu. 

• we wszelkiego rodzaju wydawnictwach publikowanych przez Organizatora oraz w/w 

podmioty, 

• w nagraniach filmowych i zdjęciach wykonywanych przez Organizatora. 

Wizerunek będzie wykorzystywany i rozpowszechniany w celach informacyjnych i promocyjnych 

przez organizatora - Zespół Szkół w Czaczu oraz w/w podmioty. 

Wizerunek, o którym mowa, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania 

obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach 

obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.  

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i 

przyszłych), względem organizatora - Zespół Szkół w Czaczu z tytułu wykorzystania wizerunku 

mojego niepełnoletniego dziecka na potrzeby wskazane w oświadczeniu. 

 

……………………………………………………………………….. 

(data, czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

 


