
 

 ZGŁOSZENIE WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE „AQUADROM DIVING ACADEMY W OBIEKTYWIE”  

 

Imię i Nazwisko Uczestnika: …………………………………………………………………………………………………………………  

Data urodzenia: …………………………………………………………………………...……………………………………………………..  

Adres do korespondencji: ………………………………………………….……………………………………………………………….  

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Tel. kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………………………………….  

1. Akceptuję zasady i warunki konkursu określone w udostępnionym Regulaminie Konkursu.  

2. Potwierdzam, że zgłoszona do Konkursu praca jest autorstwa wyłącznie Uczestnika i żadnego                             

z przysługujących mu praw nie przeniesiono na osobę trzecią oraz prawa te są wolne od wad                          

i obciążeń prawnych, jak i nie naruszają praw osób trzecich.  

3. Oświadczam, iż praca nie była zgłaszana w żadnym innym konkursie.  

4. Oświadczam, iż w przypadku wygrania Konkursu przeze mnie lub uzyskania przez mnie wyróżnienia 

przenoszę w chwili ogłoszenia wyników nieodpłatnie na Organizatora, bez konieczności składania 

odrębnego oświadczenia woli, majątkowe prawa autorskie i pokrewne do zgłoszonej pracy,                                  

a w szczególności do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania tą pracą na terytorium 

RP oraz poza nim w szczególności na następujących polach eksploatacji: prawo do publicznego jej 

rozpowszechniania, w tym publicznego wystawienia lub wyświetlenia, a także publiczne 

udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym, w szczególności za pomocą sieci Internet, wprowadzania pracy plastycznej do 

obrotu pod dowolnie obranym tytułem prawnym, w tym użyczenia lub najmu oryginału albo 

egzemplarzy, utrwalania i zwielokrotniania drukiem lub inną dostępną techniką w celu dowolnie 

obranym, w tym wprowadzenia do pamięci cyfrowej lub utrwalenia na dowolnym nośniku, 

wykorzystania do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji 

sprzedaży, do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności,                    

a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych. Organizator uprawniony jest także do modyfikacji 



i opracowania zgłoszonej pracy, z poszanowaniem oryginalnej formy utworu, w zakresie niezbędnym 

do wykorzystania pracy na polach eksploatacji wymienionych powyżej.  

5. Wyrażam zgodę na prezentowania i publikację zgłoszonej pracy konkursowej w celach 

promocyjnych w prasie, telewizji, Facebooku, na stronie internetowej Aquadromu oraz we własnych 

wydawnictwach.  

6. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych danych osobowych zgłaszającego przez 

Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz w celu 

prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Organizatora samodzielnie lub we 

współpracy z innymi podmiotami, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

7. Oświadczam, że Organizator poinformował mnie o dobrowolności podania danych osobowych                      

i przysługujących mi prawach, w szczególności o prawie dostępu do treści tych danych, prawie do ich 

poprawiania i usuwania oraz o możliwości udostępnienia moich danych osobowych podmiotom 

trzecim współpracującym z Organizatorem. Administratorem danych osobowych zebranych podczas 

niniejszego Konkursu jest w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – Aquadrom.  

8. Wyrażam nieodpłatnie zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku utrwalonego na 

zdjęciu/materiale filmowym stanowiącym prace zgłoszoną w niniejszym konkursie, w tym na 

zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, 

rozpowszechnianie oraz publikowanie, wprowadzania do pamięci komputera, wykorzystywania                      

w prezentacjach  jak również rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z konkursem jak                

i w celach promocyjnych Spółki Aquadrom. 

 

 

.................................................................... 

Data i czytelny podpis  

 


