REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Gołdap – Mazurski Zdrój – moje miejsce jest tu!”
I. ZASADY OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Fotograficzny
„Gołdap – Mazurski Zdrój – moje miejsce jest tu!”, zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorami Konkursu są:
a) Gmina Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap,
b) Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap, Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap,
c) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 9A, 19-500 Gołdap,
d) Dom Kultury w Gołdapi, ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap
nazwanymi dalej „Organizatorami”.
3. Konkurs trwa w terminie od 06.09.2017 r. do 30.09.2017 r. Rozstrzygnięcie Konkursu
nastąpi do dnia 10.10.2017 r.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów określonych w I. 3.

II. CEL KONKURSU
5. Celem Konkursu jest promocja lokalnych fotografów – zarówno amatorów, jak i
profesjonalistów – poprzez wykorzystanie ich prac przy tworzeniu Kalendarza Gołdapi
na rok 2018. Konkurs ma ponadto na celu zwrócenie uwagi na piękno gminy, lokalne
zabytki, architekturę, krajobraz, florę i faunę, urokliwe zakątki, a także pozyskanie przez
Organizatorów zdjęć i ich wykorzystanie w realizacji zadań własnych, a w szczególności
w celach promocyjnych Gołdapi.
6. Zdjęcia nadesłane na Konkurs powinny być barwne, ukazywać gminę w sposób
przyjazny, zachęcać turystów do przyjazdu.

7. Przedmiotem zdjęć powinny być miejsca warte zobaczenia, zabytki, architektura,
lokalna flora i fauna, pomniki przyrody, krajobrazy, pejzaże, urokliwe miejsca –
przedstawione w czterech porach roku.

III. UCZESTNICY KONKURSU
8. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które zajmują się fotografią profesjonalnie
bądź amatorsko.
9. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury, a także członkowie najbliższej
rodziny (małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, partner życiowy) członków Jury.
10. W przypadku osób niepełnoletnich chcących przystąpić do Konkursu, konieczne jest
przedstawienie zgody rodzica lub opiekuna prawnego, zgodnie z formularzem
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
11. Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.

IV. ZASADY ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH
12. Organizatorzy przewidują następujące kategorie konkursowe:
a) zdjęcie do kalendarza Gołdapi na rok 2018,
b) zdjęcie z gminy Gołdap wykonane smartphone’m lub telefonem komórkowym –
stanowiącej nagrodę specjalną burmistrza Gołdapi,
c) zdjęcie dzielnicy uzdrowiskowej – kategoria specjalna Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o.
13. Zgłoszenie udziału w Konkursie wymaga wypełnienia formularza zgłoszenia
uczestnictwa w Konkursie, stanowiącego załącznik nr 1 lub nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
14. Fotografie wraz z formularzem zgłoszenia uczestnictwa należy dostarczyć do siedziby
Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap, Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap.
Można to zrobić na dwa sposoby:
a) wypełniony formularz wraz ze zdjęciami nagranymi na płycie CD lub DVD złożyć
osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 30.09.2017 r. (decyduje data wpływu)
na adres: Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap, Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap, z
dopiskiem: Konkurs Fotograficzny,
b) zgłosić zdjęcia do Konkursu za pomocą serwisu www.wetransfer.com na adres e-mail:
poczta@frrg.pl, a wypełniony formularz złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną

do dnia 30.09.2017 r. (decyduje data wpływu) na adres Fundacja Rozwoju Regionu
Gołdap, Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap, z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny.
Nie dopuszcza się przesłania formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Formularz można uzyskać w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap (Plac
Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap) lub pobrać ze stron www.goldap.pl,
www.uzdrowiskogoldap.pl, wydrukować, odręcznie wypełnić i podpisać.
15. Uczestnik ma prawo wysłać wiele formularzy konkursowych. W takim przypadku, przy
składaniu zdjęć osobiście lub pocztą tradycyjną, każdy kolejny formularz zgłoszenia
uczestnictwa w Konkursie wraz z płytą ze zdjęciami, należy umieścić w oddzielnej
kopercie.
16. Uczestnik może zgłosić do Konkursu od 1 do 50 fotografii na jednym formularzu w
danej kategorii. Dopuszcza się zgłoszenie jednego zdjęcia w wielu formularzach.
17. Wszystkie fotografie zgłoszone do Konkursu nie podlegają zwrotowi.
18. Czas wykonania zdjęć jest ograniczony do 1 roku wstecz od daty ogłoszenia Konkursu.
19. Wymagania techniczne:
a) zdjęcia należy dostarczyć na płycie CD lub DVD w formie plików JPG lub TIFF bądź
przesłać za pomocą serwisu www.wetransfer.com na adres e-mail: poczta@frrg.pl.
Rozdzielczość zdjęć powinna wynosić minimalnie 3000X2000 pikseli, 300 DPI.
b) wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i imieniem
autora (np. Kowalski_Jan). Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i imienia autora
oraz kolejnego numeru fotografii (np. Kowalski_Jan_01, Kowalski_Jan _02,
Kowalski_Jan_03). Numer musi być zgodny z podanym w formularzu zgłoszenia
uczestnictwa w Konkursie. Dopuszcza się przesłanie plików spakowanych za pomocą
programów WinZip i WinRAR.
20. Zdjęcia, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty z datownika,
logo autora, znak wodny), a także zdjęcia o niskiej jakości technicznej, przesłane w złym
formacie, rozdzielczości lub wielkości pliku oraz te, które w inny sposób naruszają
niniejszy Regulamin nie będą brały udziału w Konkursie.
21. Wymagania techniczne opisane w IV. 19. oraz 20. nie obejmują kategorii IV.12. b.
22. Dopuszcza się częściową obróbkę zdjęć polegającą na niewielkich zmianach, np.
kadrowanie – przycięcie zdjęcia, zmiana właściwości: jasność, kontrast, ostrość,
korekcja gamma itp. Dopuszcza się możliwości artystycznego fotomontażu z dwóch
zdjęć.
23. Nie zezwala się na prace zbiorowe.
24. Zdjęcia nadesłane po terminie nie będą dopuszczone do Konkursu (nie będą
rozpatrywane).

25. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem prac konkursowych
ponoszą Uczestnicy Konkursu.
26. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie przesyłek
przesłanych pocztą lub dostarczanych w inny sposób.
27. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w
formularzu zgłoszeniowym, a przede wszystkim za zmianę danych osobowych i/lub
adresu email, która uniemożliwi odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

V. PRAWA AUTORSKIE
28. Fotografie zgłaszane do Konkursu muszą być pracami samodzielnymi (nie mogą
stanowić opracowania cudzych utworów), które nie były nigdzie publikowane, ani nie
były przedstawiane w żadnym innym konkursie lub w Internecie.
29. Uczestnik Konkursu zapewnia, że:
a) przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe do zdjęć
zgłaszanych do Konkursu,
b) jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób widocznych na fotografii,
c) przyjmuje na siebie potencjalne roszczenia osób trzecich związane z naruszeniem praw
autorskich i nie będą kierować przeciwko Organizatorom roszczeń związanych z
naruszeniem ich praw autorskich.
30. Uczestnik Konkursu z chwilą dostarczenia Organizatorom fotografii przenosi na
Organizatorów nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych autorskie
prawa majątkowe w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie w części lub całości w dowolnej formie i technice,
niezależne od standardu, systemu lub formatu,
b) wprowadzenie do pamięci komputera i przechowywanie,
c) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą
nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć oraz innego
ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
d) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, użyczenie, najem,
elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy i ich kopii, nie wyłączając
wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych oraz innych
sieci tego rodzaju bądź działających podobnie,
e) przekazywanie oraz emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po
utrwalenie na nośnikach obrazu,

f) wykorzystanie do celów marketingowych i/ lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu,
lokowania produktu (product placement), public relations,
g) inne przypadki rozpowszechniania zdjęć, w tym wyświetlanie zdjęć i ich utrwaleń,
h) dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz
wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, głównie ze względu na wymogi techniczne
związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania, jak również
wykorzystywania takich opracowań oraz zezwalania na wykorzystywanie opracowań.
31. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje także prawa zależne.
32. Organizatorzy Konkursu mają prawo wyłączyć z udziału w Konkursie fotografie, które
nie spełniają warunków Regulaminu lub naruszają prawo – w szczególności dotyczy to
treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.

VI. KOMISJA KONKURSOWA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
33. Do dnia 13.11.2017 r. Jury powołane przez Organizatorów dokona oceny zdjęć
zgłoszonych do Konkursu i wyboru laureatów konkursu.
34. W skład Jury wchodzą wskazani przez Organizatorów przedstawiciele Organizatorów.
35. Jury liczy 6 osób – 1 przewodniczący i 5 członków.
36. Przy ocenie nadesłanych fotografii Jury bierze pod uwagę następujące kryteria oceny:
a) zgodność z tematem Konkursu,
b) jakość walorów estetycznych i artystycznych,
c) pomysł na zdjęcie.
37. Jury jest niezależne w ocenie i wyborze najlepszych prac konkursowych.
38. Jury wyłoni laureatów podczas obrad w następujący sposób: dla każdej kategorii
spośród wszystkich nadesłanych zdjęć każdy członek Jury wybierze 2 zdjęcia, co
łącznie da 12 najlepszych. Może zaistnieć sytuacja, w której wybrane zdjęcia przez
poszczególnych członków Jury będą się dublować, wówczas liczba najlepszych zdjęć
będzie niższa niż 12. Następnie każdy członek Jury indywidualnie przyzna od 0 do 15
pkt. każdej z dwunastu fotografii. Punkty przyznane przez członków Jury sumują się.
Maksymalnie jedno zdjęcie może uzyskać 90 pkt. Wybór laureatów odbywa się na
podstawie przyznanej wcześniej punktacji. Jeśli więcej niż jedno zdjęcie uzyska taką
samą liczbę punktów o rozstrzygnięciu decyduje przewodniczący Jury.
39. Jury sporządza protokół ze swoich obrad podpisany przez wszystkich członków.

VII. NAGRODY
40. W kategorii IV.12.a) zdjęcie do kalendarza Gołdapi na rok 2018 Organizatorzy Konkursu
przyznają dyplomy oraz nagrody pieniężne w następującej wysokości:
a) I nagroda – 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych),
b) II nagroda – 300 zł brutto (słownie: trzysta złotych),
c) III nagroda – 100 zł brutto (słownie: sto złotych).
41. W kategorii IV.12.b) zdjęcie z gminy Gołdap wykonane smartphone’m lub telefonem
komórkowym – kategoria specjalna burmistrza Gołdapi Organizatorzy przyznają jedną
nagrodę finansową lub rzeczową.
42. W kategorii IV.12.c) zdjęcie dzielnicy uzdrowiskowej – kategoria specjalna Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Organizatorzy przyznają jedną nagrodę finansową w
wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych). Przewidziane są także wyróżnienia
w formie nagród rzeczowych lub finansowych.
43. Autorzy prac wyróżnionych w Konkursie otrzymują dyplomy wyróżnienia oraz drobne
upominki.
44. Organizatorzy Konkursu uprawnieni są do potrącenia z kwoty przyznanej nagrody
wszelkich podatków wymaganych na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.

VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU – WYSTAWA POKONKURSOWA
45. Wyniki Konkursu, zwycięskie oraz pozostałe wybrane przez Organizatorów prace będą
opublikowane na stronach internetowych www.uzdrowiskogoldap.pl, www.goldap.pl do
15.11.2017 r.
46. Organizatorzy będą kontaktować się z laureatami Konkursu drogą elektroniczną lub
telefonicznie nie później niż do dnia 20.11.2017 r.
47. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród osobom wyróżnionym oraz
promocja kalendarza Gołdapi na rok 2018 nastąpi w czasie wystawy pokonkursowej w
Domu Kultury w Gołdapi nie później niż do dnia 30.11.2017 r.
48. Organizatorzy zawiadomią laureatów Konkursu o terminie i sposobie odbioru nagród.
49. Nagrody nie odebrane do dnia 15.12.2017 r. przechodzą na własność Organizatorów.
50. Organizatorzy nie ponoszą kosztów związanych z podróżą do siedziby odbioru nagrody
i z powrotem.

51. O wynikach Konkursu Organizatorzy będą informować posługując się imieniem i
nazwiskiem laureatów Konkursu, na co każdy Uczestnik biorąc udział w Konkursie
wyraża zgodę.

IX. DANE OSOBOWE
52. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
w celu prowadzenia i realizacji Konkursu, w tym odbioru nagrody.
53. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawienia.
54. Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszenia uczestnictwa jest dobrowolne,
lecz konieczne dla uczestnictwa w Konkursie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
55. Uczestnictwo w Konkursie warunkowane jest złożeniem oświadczeń o treści podanej w
załączniku nr 1 lub nr 2 do niniejszego Regulaminu. W przypadku Uczestników
niepełnoletnich wszelkie oświadczenia woli składa osoba uprawniona do jego
reprezentowania.
56. Uczestnicy, którzy nie będą spełniać któregokolwiek z wymogów określonych w
Regulaminie bądź podadzą nieprawidłowe informacje, zostaną wykluczeni z udziału w
Konkursie.
57. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania, przerwania lub zawieszenia
Konkursu.
58. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym
czasie przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników
Konkursu.
59. Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Konkursu. W sprawach
nie uregulowanych Regulaminem decyzję podejmują Organizatorzy. Od decyzji
Organizatorów nie przysługuje odwołanie.
60. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap (Plac
Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap) oraz na stronach internetowych www.goldap.pl,
www.uzdrowiskogoldap.pl.
61. Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 87 615 20 90
lub wysyłając zapytanie na adres: poczta@frrg.pl.

62. Konkurs Fotograficzny nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992
roku o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
63. Konkurs realizowany jest w ramach promocji gminy Gołdap jako miejscowości
uzdrowiskowej i wypoczynkowej, promocji działań i inwestycji prowadzonych przez
gminę.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA PEŁNOLETNIEGO AUTORA PRAC W KONKURSIE
FOTOGRAFICZNYM „Gołdap – Mazurski Zdrój – moje miejsce jest tu!”*
DANE UCZESTNIKA KONKURSU
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
E-mail
Data urodzenia
KATEGORIA KONKURSOWA (ZAZNACZYĆ „X” – jeden formularz na kategorię)
a) zdjęcie do kalendarza Gołdapi na rok 2018
b) zdjęcie z gminy
komórkowym

Gołdap

wykonane

smartphone’m

lub

telefonem

c) zdjęcie dzielnicy uzdrowiskowej – kategoria specjalna Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ZGŁOSZONE PRACE
Lp.

Nazwa pliku (zgodnie z
opisem w rozdziale IV)

Tytuł fotografii

Miejsce, gdzie zrobiono
fotografię/ ewentualny
komentarz

Oświadczam, że:
1. zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu Fotograficznego „Gołdap – Mazurski Zdrój - moim
okiem przez cały rok” i akceptuję jego treść.
2. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 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.). Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/-a
dobrowolności podania danych oraz, że zostałem/-am poinformowany/-a o prawie wglądu do
podanych danych oraz możliwości ich poprawienia.
3. z chwilą dostarczenia Organizatorom fotografii przenoszę nieodpłatnie na Organizatorów wszelkie
autorskie prawa majątkowe do nich, na polach eksploatacji, o których mowa w Rozdziale V ust. 30 i
31 Regulaminu Konkursu Fotograficznego „Gołdap – Mazurski Zdrój - moim okiem przez cały rok”.

4. zgłoszone zdjęcia do Konkursu nie naruszają praw osób trzecich, ani powszechnie
obowiązujących przepisów prawa. Ponoszę pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez
osobę trzecią roszczeń związanych ze zgłoszoną przeze mnie pracą. Świadomy/-a jestem również,
że w przypadku zgłoszenia roszczeń osób trzecich do pracy, jak i naruszenia przez pracę
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, praca zostanie wykluczona z Konkursu.
5. w przypadku zgłoszenia roszczeń z tytułu wad prawnych przesłanych fotografii, a w szczególności
roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich dóbr osobistych, praw autorskich osobistych,
majątkowych, pokrewnych, poniosę wszelkie koszty związane z odszkodowaniami, kosztami
procesu, kosztami zastępstwa procesowego niezbędne do zwolnienia Organizatorów Konkursu z
odpowiedzialności.

Data

Podpis Uczestnika Konkursu

*Dotyczy osób powyżej 18 lat
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI I
WŁASNORĘCZNIE PODPISAĆ.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA NIEPEŁNOLETNIEGO AUTORA PRAC W KONKURSIE
FOTOGRAFICZNYM „Gołdap – Mazurski Zdrój – moje miejsce jest tu!”*
DANE UCZESTNIKA KONKURSU
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
E-mail
Data urodzenia
KATEGORIA KONKURSOWA (ZAZNACZYĆ „X” – jeden formularz na kategorię)
a) zdjęcie do kalendarza Gołdapi na rok 2018
b) zdjęcie z gminy
komórkowym

Gołdap

wykonane

smartphone’m

lub

telefonem

c) zdjęcie dzielnicy uzdrowiskowej – kategoria specjalna Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ZGŁOSZONE PRACE
Lp.

Nazwa pliku (zgodnie z
opisem w rozdziale IV)

Tytuł fotografii

Miejsce, gdzie zrobiono
fotografię/ ewentualny
komentarz

Oświadczam, że:
1. zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu Fotograficznego „Gołdap – Mazurski Zdrój - moim
okiem przez cały rok” i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
..................................................... ** w Konkursie Fotograficznym na warunkach określonych w
Regulaminie.
2. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 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.). Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/-a
dobrowolności podania danych oraz że zostałem/-am poinformowany/-a o prawie wglądu do
podanych danych oraz możliwości ich poprawienia.
3. z chwilą dostarczenia Organizatorom fotografii przenoszę nieodpłatnie na Organizatorów wszelkie
autorskie prawa majątkowe do nich, na polach eksploatacji, o których mowa w Rozdziale V ust. 30 i
31 Regulaminu Konkursu Fotograficznego „Gołdap – Mazurski Zdrój - moim okiem przez cały rok”.
4. zgłoszone zdjęcia do Konkursu nie naruszają praw osób trzecich, ani powszechnie
obowiązujących przepisów prawa. Ponoszę pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez
osobę trzecią roszczeń związanych ze zgłoszoną przeze mnie pracą. Świadomy/-a jestem również,
że w przypadku zgłoszenia roszczeń osób trzecich do pracy, jak i naruszenia przez pracę
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, praca zostanie wykluczona z Konkursu.
5. w przypadku zgłoszenia roszczeń z tytułu wad prawnych przesłanych fotografii, a w szczególności
roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich dóbr osobistych, praw autorskich osobistych,
majątkowych, pokrewnych, poniosę wszelkie koszty związane z odszkodowaniami, kosztami
procesu, kosztami zastępstwa procesowego niezbędne do zwolnienia Organizatorów Konkursu z
odpowiedzialności.

Data

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
Uczestnika Konkursu

* Dotyczy dzieci i młodzieży do 18 lat
** Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI I
WŁASNORĘCZNIE PODPISAĆ.

