
 

 
 

Załącznik nr 1 
 
 

 
 
 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY  DO  KONKURSU NA KRÓTKI 
FILM DOPINGUJĄCY POLSKĄ REPREZENTACJĘ OLIMPIAD SPECJALNYCH  

NA ŚWIATOWE LETNIE IGRZYSKA OLIMPIAD SPECJALNYCH. ABU DHABI 2019 
 
 

Nazwa szkoły: ........................................................................................................... 

Adres: ................................................................................................................................................... 

Tel. kontaktowy: .............................................. E-mail: ……………………………………………… 

Koordynator konkursu w szkole ..............................................  Tel. kontaktowy: ....................................  

E-mail: ……………………………………………… 

 
 
Komentarz: 
 
Wyrażam zgodę na udział reprezentacji naszej szkoły w konkursie. Osoba wpisana w powyższym 
formularzu jako koordynator konkursu w szkole jest upoważniona do kontaktu z organizatorami 
konkursu w imieniu szkoły. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych   ( tj. Dz. U. 2016 r. poz. 992)  przez Olimpiady Specjalne Polska.  Podanie danych w  
celach  przesłania  informacji  jest dobrowolne, a klient ma prawo dostępu do treści swoich 
danych, ich poprawienia  i usunięcia. Wyłącznym administratorem danych są Olimpiady Specjalne 
Polska,  dane  nie będą udostępniane w  żadnej formie  innym podmiotom ani  osobom. 
 
 
 
 
 

.......................................    
data i podpis upoważnionego 
przedstawiciela szkoły 

 



 

 
 

 
Załącznik nr 2 

 
 
 
 

ZGODA RODZICÓW 
 

………………………………………………………………………………….. 
 

 (imię i nazwisko rodzica/opiekuna/-ki) 
 
 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………..………………. 
w  konkursie organizowanym przez Olimpiady Specjalne Polska. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 
dziecka ……………………… ……………………………..…. oraz wykorzystanie wizerunku mojego 
dziecka w materiałach promocyjnych Olimpiad Specjalnych Polska. 
 
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych   
( tj. Dz. U. 2016 r. poz. 992) są Olimpiady Specjalne Polska z  siedzibą  przy  ulicy Leszno 21 w 
Warszawie.. Podanie danych w celach przesłania informacji jest dobrowolne, a klient  ma prawo 
dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia i usunięcia. Wyłącznym administratorem 
danych są Olimpiady Specjalne Polska, dane nie będą udostępniane w żadnej formie innym 
podmiotom ani osobom. 
            
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu udziału w  konkursie 
Olimpiad Specjalnych Polska. Osoba, której dane osobowe podlegają przetwarzaniu, ma prawo 
do tych danych, poprawiania ich oraz do żądania ich wykreślenia. 

 
 
 

 
…………………………………………………………………. 

(podpis rodzica/opiekuna/-ki prawnego/-ej) 
 
 
 



 

 
 

Załącznik nr 3 (Do przesłania razem z filmem konkursowym przez autorów zwycięskich prac) 

 

OŚWIADCZENIE PRZEKAZANIA PRAW AUTORSKICH 

 

Nazwa i nr szkoły………………………………………………………………. 
 
Oświadczamy, że autorami naszego zgłoszenia konkursowego są: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Posiadamy  pełne i nieograniczone  prawa  autorskie do nadesłanego filmiku. 

Jednocześnie wyrażamy zgodę na przekazanie Stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne Polska praw 
autorskich, (niewyłącznych) praw majątkowych do nadesłanych utworów w zakresie:  

- utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów – wytwarzanie egzemplarzy utworu bez 
względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), 
ilość i wielkość nakładu; 

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie 
do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i 
bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie korekty 
i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu 
do innego celu np. adaptowanie do materiału filmowego, wydawnictwa książkowego, materiału 
promocyjnego, artykułu prasowego; 

 

Podpisy autorów i data:  

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

(w imieniu osób nieletnich oświadczenie podpisują ich opiekunowie prawni) 

 

Podpis koordynatora konkursu w szkole…………………………………………………………… 


