Załącznik nr 2
do Regulaminu Konkursu Literacko-Edukacyjnego „40 Pokoleń”
Muzeum Historii Polski w Warszawie

KARTA ZGŁOSZENIOWA UDZIAŁU W KONKURSIE

Godło..............................................................................................................................................
UCZESTNIK KONKURSU:
Imię i nazwisko:
....……………………………………………………...............................................................………………..
.………………………………………………………………...........................................................................
Pseudonim (tylko jeśli Uczestnik chce oznaczyć swój utwór pseudonimem i chce, by utwór był
rozpowszechniany pod pseudonimem, a nie imieniem i nazwiskiem):
...................................................................................................................................................................
Adres zamieszkania Uczestnika:
……………………………………………….…………………………………………………………..................
. ..……………………………………………………………………………………………………………………
Adres korespondencyjny Uczestnika:
……………………………………………….…………………………………………………………..................
. ..……………………………………………………………………………………………………………………
Nr PESEL Uczestnika:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Nr tel.:
………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail:
………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że:
1. Jestem autorem/współautorem* zgłaszanej Pracy konkursowej oraz że przysługuje mi
całość/….. całości* nieograniczonych autorskich praw majątkowych i osobistych do Pracy
konkursowej, jak też prawa te nie są obciążone prawami na rzecz jakichkolwiek podmiotów
trzecich.
2. Praca konkursowa jest oryginalnym wytworem mojej twórczości, nie stanowi plagiatu ani
przeróbki lub opracowania cudzego utworu, ani w żaden inny sposób nie narusza autorskich
praw osobistych ani majątkowych lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
3. Praca konkursowa nie zawiera cytatów lub elementów przejętych z innych utworów,
wykraczających poza zapisy art. 29 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 880).

4. Praca konkursowa nie została opublikowana lub rozpowszechniona w jakiejkolwiek formie, w
szczególności drukiem lub w formie elektronicznej, w tym w Internecie ‒ zarówno w całości, jak
i we fragmentach.
5. Praca konkursowa nie była zgłoszona do opublikowania lub oceny w wydawnictwach, jak też
nie była zgłoszona, nagrodzona lub wyróżniona w innych konkursach.
6. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościła
jakiekolwiek prawa do Pracy konkursowej. W przypadku grupy twórców ich odpowiedzialność
jest solidarna.
7. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z
wykorzystaniem Pracy konkursowej przez Organizatora, w szczególności roszczenia z tytułu
naruszenia praw autorskich.
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z udziałem
w Konkursie, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922).
9. Wyrażam zgodę na publikowanie mojego imienia i nazwiska/pseudonimu* i wizerunku w
dowolnych środkach masowego przekazu w celach związanych z przeprowadzeniem
Konkursu, informowaniem o jego przebiegu oraz opublikowaniem jego wyników bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych.
10. Oświadczam, że zapoznałem/am* się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuję jego warunki.

Data: .................
Czytelny podpis Uczestnika Konkursu: ..................................................……………………………………

* Niepotrzebne skreślić. W punkcie 1. w przypadku grupy twórców należy podać, jaki ułamek praw przysługuje każdemu z twórców
(np. ½ całości, ¼ całości, ¾ całości), przy czym suma praw grupy twórców musi równać się 1.

