
KARTA ZGŁOSZENIOWA 

KONKURS TWÓRCZOŚCI PATRIOTYCZNEJ  

„Moi Wielcy Rodacy – Św. Jan Paweł II i Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński” 

 

 

1) Imię i nazwisko uczestnika  

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

nr telefonu …………………………………….. e-mail: ……………………………………… 

2) Dokładny adres zamieszkania  

Miejscowość, kod pocztowy ………………………………………………................................ 

ul. ............................................................gmina   ……………………………….  …………….    

powiat…………………………………. województwo……………………………………….. 

data urodzenia ………………………………………………………………………………….. 

3) Tytuł Pracy zgłoszonej do Konkursu: 

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

4) Rodzaj Pracy (np. esej, wiersz, piosenka, obraz, rzeźba) 

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

 

Dane osoby zgłaszającej (wypełnia przedstawiciel prawny w przypadku, gdy uczestnik 

nie ukończył 18 lat): 

Imię: 

Nazwisko: 

Adres stałego zameldowania:  

Adres korespondencyjny: 

PESEL: 

 

Niniejszym, działając we własnym imieniu  jako uczestnik konkursu/jako prawny 

przedstawiciel uczestnika konkursu1,  wyrażam zgodę na mój udział/udział uczestnika 

konkursu w Konkursie Twórczości Patriotycznej i  na wielokrotne, nieograniczone czasowo  i 

terytorialnie utrwalanie, używanie i rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku, głosu, 

wypowiedzi, artystycznych wykonań dotyczących uczestnika konkursu,  w dowolnej formie  

oraz oprawie graficznej, zarówno w całości, jak i w części, a także w połączeniu z innymi 

utworami w rozumieniu prawa autorskiego, wizerunkami oraz elementami graficznymi i 

formami graficzno-przestrzennymi oraz w postaci zbiorów wizerunków i innych form dla 

celów związanych z Konkursem, jak również ze statutową działalnością Fundacji Nasza 

Przyszłość z siedzibą w Warszawie  oraz dla celów tej Fundacji. Niniejsza zgoda  obejmuje w 

 
1  Niepotrzebne skreślić 



szczególności uprawnienie do utrwalania i nadawania przez TV TRWAM i Radio Maryja 

przebiegu Konkursu i jego fragmentów. 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.  

Przekazuję Fundacji Nasza Przyszłość autorskie prawa majątkowe i pokrewne do Pracy 

opisanej w pkt 3 i 4 Karty Zgłoszeniowej oraz zezwalam  na wykonywanie praw zależnych na 

wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności:  

 

a) prawo publicznego odtwarzania (w tym w sieci wewnętrznej), 

wykonywania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania w sieci 

internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i 

w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu 

działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje, 

b) prawo utrwalania dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową, 

c) prawo wprowadzania do pamięci komputera oraz do własnych baz 

danych, 

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania 

w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez 

zainteresowanych końcowych użytkowników sieci internet lub sieci 

wewnętrznej, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, 

a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym 

oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 

e) prawo do tworzenia papierowych wersji, 

f) prawo do wyświetlania i wystawiania, 

g) prawo do wprowadzania do obrotu, wytwarzania określoną techniką 

egzemplarzy, w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego, 

techniką cyfrową, 

h) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji 

zawartości oraz wprowadzania zmian i modyfikacji wymaganych przez 

specyfikę mediów telewizyjnych, w tym przetworzenie do udostępnienia 

telewizji, w tym przetworzenie do udostępnienia audiowizualnego, 

i) prawo do wykorzystywania w różnych formatach, w tym w postaci 

drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania 

(lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań 

(abstraktów), 

j) prawo dostosowania do formatów urządzeń mobilnych, 

k) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, w tym przekazywanie, 

także odpłatne innym podmiotom, w tym operatorom 

telekomunikacyjnym, 

l) prawo do prezentowania, w tym odpłatnego, do ograniczonego lub 

nieograniczonego kręgu odbiorców, w tym w szczególności w ramach 

usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i 

innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms), 

m) prawo do nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek 

systemie lub technologii) za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz 

bezprzewodowej przez stację naziemną, 



n) nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub 

technologii) za pośrednictwem satelity, 

o) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) m.in. za 

pośrednictwem platform cyfrowych oraz sieci kablowych (w 

jakimkolwiek systemie lub technologii). 

W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu zwalniam Organizatora z 

odpowiedzialności wobec osób trzecich. Egzemplarz przekazanej Pracy  staje się własnością 

Fundacji Nasza Przyszłość z chwilą przekazania. Niniejsza zgoda udzielana jest nieodpłatnie.  

 

…................................................., dnia …....................................... roku 

 

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

Podpis uczestnika Konkursu/przedstawiciela prawnego2  

 

 

 

 
2  Niepotrzebne skreślić 


