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KARTA ZGŁOSZENIA 

DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„Szlakiem architektury drewnianej  

i kapliczek przydrożnych” 

 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika Konkursu 

…………………………………………………………………………............................... 

2. Telefon ………………………………….. e-mail…….……..……...……………………… 

3. Wykaz prac (tytuł i opis, lokalizacja): 

1. Fotografia:   

a. tytuł  

……………………………………...…………………………………………… 

b. informacja o obiekcie  

……………………………………...…………………………………………… 

……………………………………...…………………………………………… 

c. lokalizacja obiektu 

……………………………………...…………………………………………… 

……………………………………...…………………………………………… 

Nazwa pliku zdjęcia (wg wzoru: inicjałautora_nr zdjęcia_mc_rok  - np. JK_01_07_2014)  

………………………………………..…………………..................................... 

2. Fotografia   

a. tytuł  

……………………………………...…………………………………………… 

b. informacja o obiekcie  

……………………………………...…………………………………………… 

……………………………………...…………………………………………… 

c. lokalizacja obiektu 

……………………………………...…………………………………………… 

……………………………………...…………………………………………… 

Nazwa pliku zdjęcia (wg wzoru: inicjałautora_nr zdjęcia_mc_rok  - np. JK_01_07_2014)  

………………………………………..…………………..................................... 
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3. Fotografia  

a. tytuł  

……………………………………...…………………………………………… 

b. informacja o obiekcie  

……………………………………...…………………………………………… 

……………………………………...…………………………………………… 

c. lokalizacja obiektu 

……………………………………...…………………………………………… 

……………………………………...……………………………………………

Nazwa pliku zdjęcia (wg wzoru: inicjałautora_nr zdjęcia_mc_rok  - np. JK_01_07_2014)  

………………………………………..…………………..................................... 

4. Fotografia  

a. tytuł  

……………………………………...…………………………………………… 

b. informacja o obiekcie  

……………………………………...…………………………………………… 

……………………………………...…………………………………………… 

c. lokalizacja obiektu 

……………………………………...…………………………………………… 

……………………………………...…………………………………………… 

Nazwa pliku zdjęcia (wg wzoru: inicjałautora_nr zdjęcia_mc_rok  - np. JK_01_07_2014)  

………………………………………..…………………..................................... 

5. Fotografia  

a. tytuł  

……………………………………...…………………………………………… 

b. informacja o obiekcie  

……………………………………...…………………………………………… 

……………………………………...…………………………………………… 

c. lokalizacja obiektu 

……………………………………...…………………………………………… 

……………………………………...…………………………………………… 

Nazwa pliku zdjęcia (wg wzoru: inicjałautora_nr zdjęcia_mc_rok  - np. JK_01_07_2014)  

………………………………………..…………………..................................... 
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6. Fotografia  

a. tytuł  

……………………………………...…………………………………………… 

b. informacja o obiekcie  

……………………………………...…………………………………………… 

……………………………………...…………………………………………… 

c. lokalizacja obiektu 

……………………………………...…………………………………………… 

……………………………………...…………………………………………… 

Nazwa pliku zdjęcia (wg wzoru: inicjałautora_nr zdjęcia_mc_rok  - np. JK_01_07_2014)  

………………………………………..…………………..................................... 
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OŚWIADCZAM, 
 

że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926), przez 

powiat radzyński dla potrzeb konkursu fotograficznego „Szlakiem architektury drewnianej i 

kapliczek przydrożnych”. 

 

 

 

………………………… ……………………………… 
Data i miejscowość Podpis uczestnika konkursu/ opiekuna prawnego 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu fotograficznego „Szlakiem 

architektury drewnianej i kapliczek przydrożnych” i akceptuję jego treść. 

 

Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze mnie 

prace wykonałem/łam osobiście. 

 

Oświadczam, że osoby znajdujące się na fotografii/fotografiach nr ………. wyrażają zgodę na 

publikację tych fotografii
1
 

 

 

 

………………………… ……………………………… 
Data i miejscowość Podpis autora/ opiekuna prawnego 

 

 

 

                                                 
1
 Skreślić jeżeli nie dotyczy.  

 Art. 81. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83) tekst 

jednolity z dnia 17 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 631) stanowi, że: 

1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego 

zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. 

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:  

1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych,  

w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; 

2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. 


