
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu konkursu „Triumphus Poloniae” 

 

 

 

Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział  

we Wrocławiu  

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej 

ul. Jana Długosza 48 

51-162 Wrocław 

 

Dane uczestnika: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(imię) 

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

 (nazwisko) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

(adres zamieszkania) 

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

(telefon kontaktowy oraz adres mailowy ) 

 

Należy wypełnić i podpisać odpowiednią część oświadczenia:  

- część I – w przypadku pełnoletniego uczestnika,  

- część II – w przypadku dziecka/osoby ubezwłasnowolnionej.  

 

CZĘŚĆ I - OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

 

Ja niżej podpisany ………………………………………………………… 

 

oświadczam, że: 

1) wyrażam zgodę na udział w konkursie „Triumphus Poloniae” organizowanym przez Instytutem 

Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział we 

Wrocławiu (Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej), 

2) jestem uprawniony/a do rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do pracy 

konkursowej w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu, 

3) rozumiem i w pełni akceptuję regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej 

organizatora   

4) oświadczam, że: 

 utwór jest oryginalny i nie zawiera zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować 

odpowiedzialność organizatora, 

 prawa autorskie do tego utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym 

oświadczeniem, 



5) upoważniam nieodpłatnie organizatora do korzystania z utworu w zakresie wynikającym z § 5 

Regulaminu konkursu „Triumphus Poloniae”, 

6) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora podanych w niniejszym oświadczeniu 

danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia konkursu „Triumphus Poloniae”, w 

tym udostępnienia informacji o wynikach konkursu i przekazania przewidzianej przez 

organizatora nagrody, a także informowania o przebiegu oraz popularyzacji idei konkursu, 

realizowanych przez administratora publicznie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez zamieszczenie 

imienia i nazwiska laureata w publikacjach dotyczących konkursu na stronie internetowej 

organizatora oraz na profilu organizatora na portalu Facebook. 

7) posiadam wiedzę, że podanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest 

dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane,  

8) jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z zawartą w paragrafie Regulaminu konkursu 

informacją o przetwarzaniu danych osobowych.  

 

………………………………………………… 

data 

 

………….…………………………………………………….. 

Imię i nazwisko  

 
 
 

 

 

CZĘŚĆ II - OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA 

 

Ja niżej podpisany ………………………………………………………… 

jako przedstawiciel ustawowy  dziecka/podopiecznego* ………………………………………………………… (imię i 

nazwisko dziecka/podopiecznego) będącego autorem pracy konkursowej – dalej zwanej także 

„dziełem”, zgłoszonej do konkursu „Triumphus Poloniae” organizowanego przez Instytutem Pamięci 

Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział we Wrocławiu 

(Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej)  

 

oświadczam, że: 

1) wyrażam zgodę na udział mojego wyżej wymienionego dziecka/podopiecznego* w konkursie 

„Triumphus Poloniae” organizowanym przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu 

Pamięci Narodowej we Wrocławiu. 

2) jestem uprawniony/a do rozporządzania w imieniu dziecka/podopiecznego* prawami autorskimi 

majątkowymi do pracy konkursowej w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. 

3) rozumiem i w pełni akceptuję regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej 

organizatora 

4) oświadczam, że: 



 utwór jest oryginalny i nie zawiera zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować 

odpowiedzialność Organizatora, 

 prawa autorskie do tego utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym 

oświadczeniem, 

5) jako przedstawiciel ustawowy autora upoważniam nieodpłatnie organizatora do korzystania z 

utworu w zakresie wynikającym z § 5 Regulaminu konkursu „Triumphus Poloniae”. 

6) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora podanych w niniejszym oświadczeniu 

danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia konkursu „Triumphus Poloniae”, w 

tym udostępnienia informacji o wynikach konkursu i przekazania przewidzianej przez 

organizatora nagrody, a także informowania o przebiegu oraz popularyzacji idei konkursu, 

realizowanych przez administratora publicznie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez zamieszczenie 

imienia i nazwiska laureata w publikacjach dotyczących konkursu na stronie internetowej 

organizatora oraz na profilu organizatora na portalu Facebook. 

7) posiadam wiedzę, że podanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest 

dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane,  

8) jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z zawartą w paragrafie 7 Regulaminu konkursu 

informacją o przetwarzaniu danych osobowych.  

 

*- niepotrzebne skreślić. 

………………………………………………… 

data 

 

………….…………………………………………………….. 

Imię i nazwisko 

 
 
 
 
 
 


