
 
       Załącznik nr 1 do Regulaminu  

Konkursu „MÓJ OGRÓD” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU „MÓJ OGRÓD” 

    SKIERNIEWICKICH MIŁOŚNIKÓW EKOLOGII I PRZYRODY
        

Imię i Nazwisko 
 
 

Adres zamieszkania 
 
 

Telefon 
 
 

E-mail 
 
 

Wybór Kategorii 
konkursowej  
(proszę zaznaczyć X tylko 
jedną kategorię w której 
Uczestnik przystępuje do 
konkursu) 

              Kategoria I – „Wzorowa Działka ROD” – dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych 

powiatu skierniewickiego 

              Kategoria II – „Mój piękny ogród” – dla  mieszkańców Skierniewic 

              Kategoria III – „Ekologia w ogrodzie” – dla mieszkańców Skierniewic                      i  

Rodzinnych Ogrodów Działkowych powiatu skierniewickiego 

Opis zgłoszenia  
( kilka zdań opisujących 
zagospodarowanie 
działki,balkonu,ogrodu) 

 

 

Do zgłoszenia załączam………szt. fotografii 

 

Wymagane oświadczenia uczestnika – zaznacz swój wybór przy odpowiedzi (TAK/NIE) : 

 
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz. U. 2019 poz.1781) przez Organizatora Konkursu do celów związanych z przeprowadzeniem i 
rozstrzygnięciem Konkursu, o którym mowa powyżej. (TAK/ NIE) 

• Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem zebranych danych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod-kan” 
sp. z.o.o z siedzibą w Mokrej Prawej ( TAK/NIE) 

• Oświadczam, że przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonych fotografii oraz że nie 
naruszają one autorskich praw osobistych i majątkowych lub praw pokrewnych oraz praw i roszczeń oraz dóbr 
osobistych osób trzecich. Ponadto udzielam Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieodwołalnej 
i bezwarunkowej licencji na korzystanie z załączonych przeze mnie fotografii na wszystkich odrębnych polach 
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), dla celów przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i promocji Konkursu oraz w 
zakresie wynikającym z treści niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez wykorzystywanie, utrwalanie, 
zwielokrotnianie, przekazywanie innym podmiotom, rozpowszechnianie i upublicznianie tych fotografii (w tym 
wprowadzanie do Internetu), w każdy sposób i każdą techniką. (TAK / NIE)  



 
• Wyrażam zgodę na umieszczanie i prezentowanie mojego wizerunku na zdjęciach oraz w materiałach 

multimedialnych, wykonanych podczas realizacji konkursu „MÓJ OGRÓG” Skierniewickich Miłośników Ekologii i 
Przyrody.  (TAK / NIE) 

• Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu i w pełni go akceptuję. (TAK / NIE) 
 

 

………………………………………………………   

data, czytelny podpis (imię i nazwisko) 


