
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU ARTYSTYCZNEGO  
„WKRĘCENI W DOM KULTURY” 

 
 
Imię i nazwisko autora pracy: 
 
Kategoria wiekowa: [  ] 6-15   [   ] 16+ 
 
Dane kontaktowe: tel.: …………………………………………  e-mail: ………………………………….. 
 

 
 

Oświadczenie 
1. Akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu Artystycznego „WKRĘCENI W DOM KULTURY”. 
2. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych / danych dziecka, którego jestem ustawowym opiekunem* przez DK 

Praga w celu realizacji konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu, w tym w przypadku przyznania nagrody w 
konkursie upublicznienie danych na stronie DK Praga w zakresie imienia i nazwiska. 

3. Zgadzam się na nieodpłatne upublicznienie wizerunku / wizerunku dziecka* na stronie internetowej DK Praga oraz 
Facebooku DK Praga w celu promocji działalności DK Praga. 

4. Oświadczam, że udzielam Domowi Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy bezpłatnej, niewyłącznej licencji 
na korzystanie z pracy konkursowej, na następujących polach eksploatacji łącznie:  
a. publiczne wystawianie pracy konkursowej; 
b. rejestrowanie pracy konkursowej na dowolnych nośnikach (zwłaszcza na taśmie magnetycznej, płytach DVD, Blu-ray, 

CD-R, CD-RW, Video – CD, Mini Disc, plikach MP3 i MP4, pendrive); 
c. wykorzystanie pracy konkursowej do celów statutowych Domu Kultury „Praga”, 
d. wprowadzanie do obrotu, oryginału albo egzemplarzy, na których pracę konkursową utrwalono, 
e. utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową lub kopiowanie na inne nośniki, 
f. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w 

dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do pracy 

konkursowej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; w szczególności publikowanie pracy konkursowej w 

mediach (prasa, tv),  
g. rozpowszechnianie pracy konkursowej w sieci Internet (w szczególności w mediach społecznościowych Domu Kultury 

„Praga”) oraz w sieciach zamkniętych. 
5. Oświadczam, że zezwalam Domowi Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na wykonywanie 

autorskich praw zależnych do pracy konkursowej, w tym na tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji oraz korzystanie 

z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w pkt. 4 powyżej. 
6. Oświadczam, że udzielona licencja nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.  

 
 
 

......................................  .............................................  ....................................... 
                           miejscowość i data   podpis autora     podpis rodzica lub 

opiekuna prawnego* 
 
 

* dotyczy przypadków, gdy autorem pracy jest osoba nieletnia 
 

 


