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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

 KONKURS FOTOGRAFICZNY  

„Wyścigi konne - mój świat”    
 

 

tytuł pracy:  

imię i nazwisko:  

adres zamieszkania  
(ulica, numer domu, numer 
mieszkania, kod, miejscowość): 

 

telefon kontaktowy:  

adres e-mail:  

wiek:  

Komentarz do zdjęcia  
(nazwa fotografowanego obiektu,  
miejsce wykonania zdjęcia itp.): 

 

 

1. Niniejszym zgłaszam swój udział w konkursie fotograficznym „Wyścigi konne – mój świat”, 

organizowanym przez Polski Klub Wyścigów Konnych z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 266,         

02-684 Warszawa.  

2. Ja, niżej podpisana/y, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

podanych powyżej przez Polski Klub Wyścigów Konnych z siedzibą w Warszawie (Administrator danych 

osobowych) ‐ organizatora konkursu fotograficznego „Wyścigi konne – mój świat”, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 1997 r.,  poz. 133, poz. 883 z 

późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu, dalszego przetwarzania moich danych osobowych 

związanego z późniejszym wykorzystaniem przesłanych przeze mnie prac fotograficznych (zdjęć), a 

także dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów Polskiego Klubu Wyścigów Konnych z 

siedzibą w Warszawie, związanych z konkursem. Jestem świadomy, że przysługuje mi prawo wglądu do 

moich danych oraz możliwość ich poprawiania. 

3. Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do fotografii (zdjęć) 

przesłanych na konkurs fotograficzny „Wyścigi konne – mój świat” organizowany przez Polski Klub 

Wyścigów Konnych z siedzibą w Warszawie a także, że udzielam nieodpłatnej licencji niewyłącznej do 

swoich fotografii (zdjęć) na rzecz Polskiego Klubu Wyścigów Konnych z siedzibą w Warszawie, bez 

ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:  

 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  



Polski Klub Wyścigów Konnych 

Strona 2 z 2 

 w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; jednocześnie 

wyrażam zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, 

przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie 

moich danych: imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania) w materiałach promocyjnych związanych z 

konkursem fotograficznym „Wyścigi konne – mój świat” (tegorocznej i każdej następnej edycji), w 

wydawnictwach Polskiego Klubu Wyścigów Konnych z siedzibą w Warszawie, a także na stronie 

internetowej www.pkwk.pl oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych 

Polskiego Klubu Wyścigów Konnych z siedzibą w Warszawie. Jednocześnie oświadczam, że utwór 

(zdjęcie) nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności rozpowszechnienie utworu (zdjęcia) nie 

będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii, 

albowiem utwór spełnia wymogi określone w art. 81 ustawy o ochronie praw autorskich i prawach 

pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). 

4. Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że na pierwsze żądanie zwolnię Polski Klub Wyścigów Konnych  

z siedzibą w Warszawie w całości od wszelkiej odpowiedzialności, jaka zostałaby na Polski Klub 

Wyścigów Konnych z siedzibą w Warszawie nałożona choćby nieprawomocnym wyrokiem z tytułu 

naruszenia w zdjęciach i/lub w związku ze zdjęciami praw osób trzecich, w tym osobistych lub 

majątkowych praw autorskich. 

5. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki. 

6. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym są prawidłowe. 

 

 

…………….……………………………………………………………………………………… 
(miejscowość, data i czytelny podpis) 

 

 

 

/OPCJONALNIE/ 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka …………………………………………………………………………… 
            (imię i nazwisko dziecka)  

w konkursie fotograficznym „Wyścigi konne – mój świat”, organizowanym przez Polski Klub Wyścigów 

Konnych z siedzibą w Warszawie. 

 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.  

 

 

…………….……………………………………………………………………………………… 
 (miejscowość, data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna) 


