
 
 

Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA  

DO KONKURSU „EKO JA – EKO TY – EKO MY” 

KONKURS PLASTYCZNO – EKOLOGICZNY 
NA WYKONANIE KOMIKSU 
o segregacji odpadów BIO 

1. NAZWA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ  

 

2. ADRES: ulica, kod pocztowy, miejscowość  

 

3. GMINA  

4. DYREKTOR  

5. OSOBA DO KONTAKTU (funkcja)  

6. NUMERY TELEFONÓW (komórkowy)  

7. e-mail (placówki + prywatny)  

8. NAZWISKA UCZNIÓW  

REPREZENTUJĄCYCH PLACÓWKĘ  

W KONKURSIE  

 

 

 

 

Oświadczenia: 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu „EKO JA – EKO TY – EKO MY” i akceptuję jego treść.  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wynikających z Regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
 

Wyrażam zgodę na upublicznianie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu. 
 

Wyrażam zgodę na zrealizowanie kolorowanki na bazie nagrodzonej pracy konkursowej, jak również jej darmowej dystrybucji przez 
Organizatora w ramach działań edukacyjnych Kampanii informacyjno – edukacyjnej „EKO JA – EKO TY – EKO MY”. 
 

 

PIECZĘĆ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 

I PODPIS ZGŁASZAJĄCEGO 

 

 

 

 



 
 
WYCIĄG Z REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNO – EKOLOGICZNEGO  

pn. „EKO JA – EKO TY – EKO MY”  

 

PKT 12: 

„Przystępując do konkursu jego uczestnik (placówka oświatowa) zobowiązuje się pod rygorem 

wykluczenia z konkursu do uzyskania pisemnej zgody autora/ów pracy konkursowej na nieodpłatne 

przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej wraz z prawami zależnymi w 

postaci oświadczenia, które będzie stanowić załącznik do karty zgłoszenia do konkursu, o nieodpłatnym 

przeniesieniu całości autorskich praw majątkowych na Organizatora Konkursu do pracy konkursowej, 

obejmujących prawo do wyłącznego i nieograniczonego korzystania z utworu na następujących polach 

eksploatacji: 

 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia utworu – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, a których utwór utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 

także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym”. 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR KONKURSU: GRAFIKA POJEMNIKA – BOHATERA KONKURSU: 

MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. 
ul. Lokalna 11, 43-100 TYCHY 
Tel.: 32 70 70 140 
 
Osoba do kontaktu: 
Małgorzata Ryt – Kierownik ds. promocji i edukacji  
E-mail: eko@master.tychy.pl 
www.ekomaster.tychy.pl 
 

 

 

 


