
Załącznik nr 1 - Zgoda przedstawiciela ustawowego, oświadczenie dotyczące praw 
autorskich i zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 
 

Szkoła Opiekun/Opiekunka grupy 

  

 
 
 
ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA NA UDZIAŁ W KONKURSIE  
 
Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy  
 
……………………………………………………………………………….………………….,  

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 
 
po zapoznaniu się z Regulaminem „Konkursu na scenariusz/storyboard filmu dla młodzieży”, 
organizowanego przez: Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programu “1Planet4All - 
Razem dla klimatu!”, niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w ww. konkursie 
na zasadach określonych w regulaminie oraz na przeniesienie praw autorskich do złożonej 
w ramach konkursu pracy na warunkach określonych w regulaminie konkursu.  
 
 
……………..………………….…                                                 ………………………..……..  
Miejscowość, data                                     Podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego  
 
Oświadczam, że zgłoszona do Konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości 
uczestnika/uczestniczki konkursu i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych 
praw osób trzecich, nie została zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce, które 
były ogłoszone w przeszłości oraz, że korzystanie przez Organizatora Konkursu z utworu, 
nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw 
autorskich osób trzecich.  
 
W przypadku zgłoszenia Organizatorowi Konkursu przez osoby trzecie roszczeń z tytułu 
naruszenia ich jakichkolwiek praw do utworów, w szczególności praw autorskich i 
pokrewnych, jako przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu:  
a) przejmę i zaspokoję wynikające z tego tytułu roszczenia względem Organizatora 
Konkursu;  
b) zwolnię Organizatora Konkursu od odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, 
postępowań, szkód, strat, kar umownych lub wszelkich innych wydatków powstałych w 
związku z korzystaniem z utworów. 
 
Wraz z wyłonieniem Uczestnika lub Uczestniczki, którego jestem przedstawicielem 
ustawowym jako Laureata – przeniosę na Organizatora nieodpłatnie autorskie prawa 
majątkowe i zależne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i 
rozporządzania Zwycięskim Scenariuszem, w postaci ukończonej i nieukończonej, w całości 



lub w części bez ograniczeń terytorialnych, w tym wyprodukowania na ich podstawie serialu i 
korzystania z Projektu Scenariuszowego w ramach eksploatacji filmu oraz poza nim. 
 
 ……………..………………….…                                ………………………..………………..  
Miejscowość, data                                               uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego  
 


