
 

 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu  

„Ferie z Kolejowym ABC”, zwany dalej „Regulaminem” 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem i fundatorem Konkursu „Ferie z Kolejowym ABC”, zwanym dalej 

„Konkursem”, jest Skarb Państwa – Urząd Transportu Kolejowego z siedzibą 

w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, NIP: 526-26-95-081, REGON: 

015481433, administrator strony internetowej www.kolejoweabc.pl oraz profilu „Kolejowe 

ABC” w serwisie społecznościowym Facebook, zwany dalej „Organizatorem”  

lub „Fundatorem”. 

2. Administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą 

w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, zwany dalej 

„Administratorem”. 

3. Konkurs rozpoczyna się 11 stycznia 2021 r. (od momentu jego ogłoszenia) i trwa 

do 20 stycznia 2021 r. do godziny 23:59.  

4. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 22 stycznia 2021 r. 

5. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: 

www.kolejoweabc.pl, zwanej dalej „stroną internetową Organizatora” oraz serwisu 

społecznościowego Facebook na profilu „Kolejowe ABC”, który znajduje się pod linkiem: 

https://www.facebook.com/kampania.kolejowe.abc/. 

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, 

zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Facebook. Serwis 

Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób biorących udział 

w Konkursie. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez osoby biorące udział 

w Konkursie są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. 

7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą 

gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, z późn. zm.). 

 

§ 2. ZASADY KONKURSU 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać pracę plastyczną (dowolną metodą) 

według wzoru przedstawionego w filmach znajdujących się pod linkami: 

https://www.youtube.com/watch?v=omTbVfv4PNs 

https://www.youtube.com/watch?v=qOFgvqMVr60 

https://www.youtube.com/watch?v=6HKDctoayrM, ,  

http://www.kolejoweabc.pl/
http://www.kolejoweabc.pl/
https://www.facebook.com/kampania.kolejowe.abc/
https://www.youtube.com/watch?v=omTbVfv4PNs
https://www.youtube.com/watch?v=qOFgvqMVr60
https://www.youtube.com/watch?v=6HKDctoayrM


 

 

 

 

 

tj. nosorożca z origami, pociąg lub maskę nosorożca, zwaną dalej „Zadaniem 

Konkursowym” lub „pracą plastyczną” oraz przesłać jej zdjęcie za pomocą 

wiadomości e-mail na adres: kolejoweabc@utk.gov.pl, zwany dalej „adresem e-

mailowym Organizatora”, lub opublikować zdjęcie pracy plastycznej w komentarzu 

pod postem konkursowym, w serwisie społecznościowym Facebook na profilu 

„Kolejowe ABC”. Oceniane będą pomysł i kreatywność wykonanej pracy plastycznej.   

2. W Konkursie może brać udział osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, która w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyła 13 lat (w tym opiekun prawny 

dziecka poniżej 13 roku życia), zwana dalej „Uczestnikiem”, za wyjątkiem osób 

wymienionych w § 2 ust. 3 Regulaminu. Osoby niepełnoletnie, które w dniu rozpoczęcia 

Konkursu ukończyły 13 lat, muszą posiadać pisemną zgodę ich opiekuna prawnego 

na wzięcie udziału w Konkursie. Opiekun prawny Uczestnika niepełnoletniego, 

najwcześniej z chwilą publikacji na profilu „Kolejowe ABC” na Facebooku/przesłania  

na adres e-mailowy Organizatora Zadania Konkursowego, prześle na adres e-mail 

Organizatora lub w wiadomości prywatnej do profilu „Kolejowe ABC” na  Facebooku, skan 

lub zdjęcie oświadczenia, własnoręcznie, czytelnie podpisanego, przygotowanego według 

wzoru, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu („Oświadczenie dla opiekunów 

prawnych Uczestników niepełnoletnich w związku z udziałem w Konkursie 

pn. „Ferie  z Kolejowym ABC”).   

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele Organizatora, osoby 

współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilno-prawnych, małżonek, krewny 

lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba 

pozostająca we wspólnym pożyciu ww. osób oraz wszystkie osoby biorące udział 

w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. 

4. Jeden Uczestnik może przesłać dowolną liczbę zgłoszeń. 

5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz nieodpłatny. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie: 

 osób prowadzących działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, 

że mogą one podejmować działania prowadzące do prób obejścia Regulaminu, 

lub które w inny sposób dążą do naruszenia zasad przeprowadzania Konkursu; 

 osób prowadzących działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, 

godzące w ich wizerunek lub naruszające zasady współżycia społecznego; 

 osób, które podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego 

niezgodnie z zasadami serwisu społecznościowego Facebook; 

 osób, które podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami serwisu 

społecznościowego Facebook kont/profili osób trzecich; 

 osób, których zgłoszenie zawiera treści niezgodne z obowiązującym prawem 

lub regulaminem dostępnym w serwisie społecznościowym Facebook 

mailto:kolejoweabc@utk.gov.pl


 

 

 

 

 

(w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, 

jak i graficznej). 

7. Jury, składające się z przedstawicieli Organizatora, wybierze 3 zdjęcia przedstawiające 

najciekawsze prace plastyczne, w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia 

Konkursu, określonego w § 1 ust. 3 Regulaminu. Jury wybierze 1 pracę zwycięską 

oraz 2 prace wyróżnione. Zwycięzca i osoby wyróżnione zostaną wymienieni na stronie 

internetowej Organizatora i w poście prezentującym wyniki Konkursu, zamieszczonym 

na profilu „Kolejowe ABC” oraz zostanie z nimi nawiązany kontakt poprzez wiadomość 

prywatną. 

8. Zwycięzca oraz każda z osób wyróżnionych otrzyma pakiet edukacyjny, zwany dalej 

„Nagrodą”, w którym znajdą się: książka edukacyjna „Kampanii Kolejowe ABC”, 

upominki odblaskowe, kredki oraz maskotka Rogatka. Zwycięzca otrzyma Nagrodę 

wraz z dużą maskotką Rogatka, a każda z osób wyróżnionych otrzyma Nagrodę z małą 

maskotką Rogatka. 

9. Do wartości Nagród zostanie doliczony podatek dochodowy, który zapłaci Organizator. 

10. Oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, przesłane uprzednio w formie 

skanu lub zdjęcia przez Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę, podlega uzupełnieniu 

o oryginał, najpóźniej do 5 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, pod rygorem 

odmowy wysłania Nagrody przez Organizatora. 

11. W celu prawidłowej realizacji obowiązku podatkowego przez Organizatora, Zwycięzca 

oraz osoby wyróżnione są zobowiązani podać następujące dane: imię, nazwisko,  

data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania oraz nazwę odpowiedniego urzędu skarbowego 

i przekazać wyżej wymienione dane drogą elektroniczną na adres e-mailowy Organizatora 

lub w wiadomości prywatnej do profilu „Kolejowe ABC” na Facebooku. W przypadku 

nieprzekazania ww. danych przez którąkolwiek z trzech ww. osób w terminie do 5 dni 

roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo  

do wyboru nowego Zwycięzcy Konkursu, a w przypadku wyróżnień, do wyboru nowych 

osób wyróżnionych. 

12. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcy i osobom wyróżnionym na wskazany w wiadomości 

przesłanej na adres e-mailowy Organizatora lub w wiadomości prywatnej do profilu 

„Kolejowe ABC” na Facebooku adres zamieszkania, w terminie do 14 dni od dnia 

ogłoszenia wyników Konkursu. 

 

§ 3. PRAWA AUTORSKIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji na profilu i stronie internetowej  „Kolejowe 

ABC” wybranych Zadań Konkursowych z imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Organizator 

ma prawo nie wykorzystać przesłanych Zadań Konkursowych bez podania przyczyny. 



 

 

 

 

 

2. Przesłanie zdjęć wykonanych prac plastycznych w ramach Konkursu jest równoznaczne 

z oświadczeniem Uczestnika, że Uczestnik jest wyłącznie uprawniony do przesłanych prac, 

a prawa do prac plastycznych nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto, Uczestnik 

oświadcza, że prace plastyczne nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.   

3. Uczestnik udziela Fundatorowi, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, 

bez roszczenia wynagrodzenia z tego tytułu, upoważnienia do korzystania z prac 

plastycznych, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie 

autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, 

na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia polach eksploatacji. 

4. Uczestnicy nie mogą kopiować treści z żadnych źródeł ani w inny sposób dopuścić się 

plagiatu w zgłaszanych Zadaniach Konkursowych. Zadania Konkursowe nie mogą zawierać 

materiałów chronionych prawami autorskimi osób trzecich ani twórczości artystycznej 

wykorzystanej bez zgody właściciela praw autorskich. 

5. Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Administrator danych Administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą 
w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (dalej „my”). Uczestnik może się  
z nami skontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem „Dane osobowe”, 

 przez e-mail: utk@utk.gov.pl, 

 telefonicznie: 22 749 14 00, 

 za pośrednictwem ePUAP: /UTK/SkrytkaESP. 

Inspektor ochrony 
danych 

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się z nim skontaktować  
w następujący sposób: 

 listownie na adres: Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa „Dane osobowe”, 

 przez e-mail: iod@utk.gov.pl, 

 telefonicznie: 22 749 14 00, 

 za pośrednictwem ePUAP: /UTK/SkrytkaESP. 

Kontakt W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w Konkursie, kontakt: 

 listownie na adres: Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa „ Ochrona danych 

osobowych”, 

 przez e-mail: iod@utk.gov.pl, 

Zbierane dane Uczestników Konkursu: 

 imię i nazwisko, 

 wizerunek, 

 miejsce zamieszkania. 

Zwycięzcy i osób wyróżnionych w Konkursie: 

 adres do korespondencji/adres zamieszkania, 

 PESEL, 

 data urodzenia, 

 nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego. 

Cele przetwarzania Uczestników Konkursu: 

 w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. 

Zwycięzcy i osób wyróżnionych w Konkursie: 

 w celach podatkowych, 

mailto:utk@utk.gov.pl
mailto:iod@utk.gov.pl
mailto:iod@utk.gov.pl


 

 

 

 

 
 w celu wysyłki Nagrody. 

Podstawy prawne 
przetwarzania 

Zgoda Uczestnika tj. art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO. 

Wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze tj. art. 6 ust 1 lit c RODO 
– w celach podatkowych. 

Okres 
przechowywania 
danych 

Uczestników Konkursu: 

 do czasu przedawnienia ich roszczeń związanych z udziałem w Konkursie. 

Zwycięzcy i osób wyróżnionych w Konkursie: 

 do czasu dokonania rozliczeń podatkowych i wypełnienia przez Organizatora Konkursu 
obowiązków wynikających z przepisów prawa tj. 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, 
w którym upłynął termin płatności podatku. 

Odbiorcy danych 
 Upoważnieni pracownicy UTK; 

 Organy podatkowe; 

 Podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

Prawa związane 
z przetwarzaniem 
danych 

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych; 

 prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację; 

 prawo dostępu do danych; 

 prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych; 

 prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych; 

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony 
danych (dane kontaktowe w punktach 1, 2 i 3 powyżej). 

Prawo wniesienia 
skargi do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (pozostałe Krajowe 
Organy Nadzoru wskazane są na stronie Komisji Europejskiej 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-
eu_pl#thegeneraldataprotectionregulationgdpr ). 

Informacje dotyczące 
profilowania 

Na podstawie Twoich danych osobowych nie dokonujemy profilowania. 

Zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji 

Nie podejmujemy wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania 
informacji o Tobie.  

Obowiązek podania 
danych 

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w Konkursie.  

Przekazywanie 
danych poza 
Europejski Obszar 
Gospodarczy 

Dane osobowe Uczestników będą przekazywane poza EOG zgodnie z polityką portalu 
Facebook. 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu www.utk.gov.pl/rodo  

Oświadczenie w zakresie przetwarzania danych osobowych 

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz wizerunek przez Administratora 

w celu organizacji i udziału w Konkursie. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_pl#thegeneraldataprotectionregulationgdpr
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_pl#thegeneraldataprotectionregulationgdpr
http://www.utk.gov.pl/rodo


 

 

 

 

 

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. adres do korespondencji, PESEL, data urodzenia, nazwa 

i adres właściwego urzędu skarbowego) przez Administratora oraz w celu odbioru Nagrody i w celach podatkowych.   

 

§ 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła 

trzyosobową Komisję Konkursową, w której skład wejdą osoby reprezentujące 

Organizatora, zwaną dalej: „Komisją”. 

2. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestników. W przypadku braku możliwości wysyłki Nagrody 

z przyczyn leżących po stronie Uczestników, Nagroda pozostaje u Organizatora do czasu 

wyboru nowego Zwycięzcy lub osób wyróżnionych, o których mowa w § 2  

ust. 11 Regulaminu. 

3. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres  

e-mailowy Organizatora. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi.  

Jeśli Uczestnik jest niepełnoletni, uprawnienie do złożenia reklamacji przysługuje 

opiekunowi prawnemu. 

4. Reklamacja powinna zostać złożona na adres e-mailowy wskazany w § 4 ust. 3 Regulaminu 

w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu i powinna zawierać imię, 

nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, nazwę Konkursu, oraz dokładny opis  

i przyczynę reklamacji. Reklamacje złożone w terminie wskazanym powyżej rozpatrywane 

będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. 

Reklamacje złożone po upływie ww. terminu zostaną odrzucone. 

5. Uczestnik o decyzji reklamacyjnej Organizatora zostanie powiadomiony drogą 

elektroniczną na adres e-mailowy wskazany w reklamacji, w terminie 14 dni od dnia 

rozpatrzenia reklamacji. 

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie 

bez podania przyczyny. Organizator posiada prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym 

momencie trwania Konkursu, informując o tym fakcie na stronie internetowej Organizatora 

oraz na profilu „Kolejowe ABC” na Facebooku. 

2. Pełny tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej Organizatora, w treści posta konkursowego w serwisie społecznościowym 

Facebook na profilu „Kolejowe ABC” oraz w siedzibie Fundatora. 

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest rejestracja w serwisie społecznościowym Facebook 

(jeżeli praca plastyczna zostanie opublikowana za pośrednictwem profilu „Kolejowe ABC” 

na Facebooku) oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu, które następuje w momencie 

opublikowania/przesłania na adres e-mailowy Organizatora zdjęcia pracy plastycznej  



 

 

 

 

 

w komentarzu pod postem konkursowym w serwisie społecznościowym Facebook,  

na profilu „Kolejowe ABC” lub na adres e-mailowy Organizatora.  

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Ferie z Kolejowym ABC” 

 

Oświadczenie dla opiekunów prawnych Uczestników niepełnoletnich w związku 

z udziałem w Konkursie: „Ferie z Kolejowym ABC” 

 

1. ☐ Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.,  

s. 1, z późn. zm.), dalej: „RODO”, jako rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu 

„Ferie z Kolejowym ABC” (dalej: „Uczestnik”), wyrażam zgodę na przetwarzanie 

przez Organizatora określonego w Regulaminie Konkursu, danych osobowych 

Uczestnika w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska i miejsca zamieszkania, a gdy 

Uczestnik zostanie Zwycięzcą lub osobą wyróżnioną, danych potrzebnych do wydania 

Nagrody i rozliczeń podatkowych. 

☐ Potwierdzam, że mam wiedzę o prawie do żądania od Administratora dostępu 

do przekazanych w powyższym celu danych osobowych Uczestnika, jak i prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z tym, 

że prawo to nie może być realizowane w sprzeczności z obowiązkami 

archiwizacyjnymi, jakie ciążą na Administratorze w celu wykazania warunków 

zawartej transakcji, oraz rzetelności prowadzonej dokumentacji podatkowej. 

2. ☐ W ramach udziału w Konkursie, w imieniu Uczestnika, udzielam Skarbowi Państwa 

- Urzędowi Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie (02-305), 

Aleje Jerozolimskie 134, niewyłącznej, przenoszalnej, nieograniczonej czasowo 

ani terytorialnie licencji z prawem do sublicencji na korzystanie z prac plastycznych, 

powstałych w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie, tj. Zadań Konkursowych 

na warunkach opisanych w § 3 ust. 3 Regulaminu. 

3. ☐ Oświadczam, że Uczestnik będzie/jest wyłącznym twórcą Zadania Konkursowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) i, że Zadanie Konkursowe, 

zgłoszone przez Uczestnika będzie/jest wolne od wad prawnych, a w szczególności, 

że Uczestnik posiada pełnię praw autorskich do Zadania Konkursowego i ma prawo 

do udzielania licencji na warunkach określonych w § 3 ust. 3 Regulaminu. 



 

 

 

 

 

4. ☐ W imieniu Uczestnika oświadczam, że ponoszę wszelką i całkowitą 

odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z Zadań Konkursowych, 

nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich, czy też praw 

do wizerunku osób trzecich. Mam wiedzę, że w przypadku, gdy w związku 

z Konkursem dojdzie do naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej 

lub do naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej 

lub naruszenia wizerunku osoby trzeciej, odpowiedzialność z tytułu powyższego ponosi 

Uczestnik. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią 

z roszczeniami z tytułu, w szczególności naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby 

trzeciej (w tym: jej prawa do wizerunku) lub naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania 

względem osoby trzeciej, a związanego z Zadaniem Konkursowym, w całości zwolnię 

Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie i pokryję wszelkie szkody i koszty, 

do jakich poniesienia będzie zobowiązany Organizator. 

 

☐ Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się i akceptuję Regulamin Konkursu. 

 

…………………………………………………………… 

 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego Uczestnika z podaniem stopnia pokrewieństwa 

 

…………………………………………………………… 

 

Miejscowość i data 

 

…………………………………………………………… 

 

 

 

 


