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Regulamin konkursu

„Jak to jest być mną” 

§ 1

1. Organizatorem konkursu „Jak to jest być mną” (zwanego dalej „Konkursem”) jest

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka zlokalizowana w Akademii Pedagogiki 
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40
 (zwana dalej „Organizatorem”).

§ 2

1. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki 
uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki 
uczestników Konkursu.

2. Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju talentów i promowanie społecznie wrażliwych, 

zrównoważonych i partycypacyjnych badań młodzieży.

§ 3

1. Konkurs adresowany jest do uczennic i uczniów szkół z całej Polski w wieku 14-17 lat, 
którzy chieliby się podzielić swoimi doświadczeniami związanymi z wiekiem, miejscem 
zamieszkania i swoją indywidualną osobowością i sytuacją.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a. Terminowe nadesłanie pracy konkursowej na temat: 1. „Jak to jest być nastolatkiem 
w ….? (w miejsce kropek można wpisać w mojej rodzinnej miejscowości lub w 
mieście, na wsi) Interesuje nas jak to jest w szkole, w sieci, w domu, w okolicy, w 
komunikacji, w sklepie, u lekarza, na spacerze, w relacjach towarzyskich itp.
LUB
„Jak mi było w….(w miejsce kropek można wpisać w mojej rodzinnej miejscowości 
lub w mieście, na wsi) podczas pandemii i lekcji online? Interesuje nas jak to było w 
sieci, w szkole, w domu, w okolicy itp. czy szkoła online była w jakiś sposób 
atrakcyjna, czy też nie.

b. Podanie danych do kontaktu i wieku w celu uzyskania informacji o wynikach 
konkursu.

c. Każdy z uczestniczek  i uczestników biorących udział w Konkursie ma prawo zgłosić 

wyłącznie jedną pracę własnego autorstwa.

3. Pracę konkursową, należy przesłać mailem na adres unescochair@aps.edu.pl do dnia 31 

grudnia 2020. 

4. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na włączenie pracy 
do procedury konkursowej oraz jej anonimizację w celach naukowych.

5.  Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
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5. Praca konkursowa może zostać przygotowana w dowolnej formie literackiej (np. reportaż, 
esej, opowiadanie, itp), może być dowolnej długości, niemniej nie krótsza niż 2 strony 
maszynopisu.

6. Ponadto, praca powinna spełniać następujące wymogi techniczne:

• napisana w edytorze tekstu,

• typ pliku: preferujemy doc - może być też PDF, ewentualnie można też wkleić treść w 
okienku maila

7. Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów/informacji będzie traktowany jako 
brak formalny i może skutkować wykluczeniem nadesłanej pracy z Konkursu.

8. Prace konkursowe nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych 

osób trzecich.

§ 4

1. Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 22 września 2020r.

2. Prace konkursowe będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 
2020 r. Final iści/Finalistki Konkursu zostaną poinformowane drogą e-mailową o 

zakwalifikowaniu się do finału.

3. Lista Finalistek/Finalistów Konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej 

www.aps.edu.pl oraz na stronie Facebookowej Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka  

§ 5

1. Kapituła Konkursu składać się będzie z przedstawicieli nauczycieli akademickich Akademii 
Pedagogiki Specjalnej, przedstawiciela Instututu Praw Dziecka im. Janusza Korczaka 
oraz 2 nauczycieli z lokalnych szkół 

2. Zgłoszone prace konkursowe oceniane będą pod kątem szczerości doświadczeń, 
kreatywności, odwagi, świeżości, autentyczności. 

3. Kapituła Konkursu wybierze 3 finalisttów konkursu 
Organizator przewiduje możliwość zwiększenia ilości Finalistek Konkursu.

§ 6
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3. Ukończenie Programu zostanie potwierdzone imiennym dyplomem. Dyplom zostanie 

wysłany na podany adres korespondencyjny Finalistki Konkursu oraz udostępniony w 

formie elektronicznej. 

4. Wszystkie Finalistki Konkursu, a w przypadku dziewcząt niepełnoletnich Finalistki 

Konkursu wraz z przedstawicielami ustawowymi / osobami towarzyszącymi, będą miały 

zapewnione noclegi w Warszawie w dniu 13 października 2020 r. jeśli nocleg będzie 

wskazany z powodu zamieszkania poza Warszawa (jedna osoba towarzysząca dla każdej 

niepełnoletniej Finalistki Konkursu) w hotelu określonym przez Organizatora. Transport do 

i posiłki w Warszawie związane z Konkursem zostaną zapewnione przez Organizatora. 

 

§ 7 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień́ niniejszego Regulaminu oraz do 
wyłącznej jego interpretacji. Dotyczy to w szczególności zmian terminów podanych w 
niniejszym Regulaminie oraz do zmian spowodowanych nieprzewidywalnymi 
uwarunkowaniami związanymi z pandemią COVID-19. Sytuacje nieobjęte niniejszym 
Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

2.  Wszelkie spory, jakie mogą̨ powstać́ w związku z wykonaniem zobowiązań́ wynikających 
z niniejszego Regulaminu oraz Konkursu nim objętego, będą̨ rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Organizatora.   

3. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część. Załącznikami do 
niniejszego Regulaminu są: 
(a) Załącznik nr 1 kwestionariusz  
(b) Załącznik nr 2 klauzule informacyjne i ochrona danych osobowych dla przedstawicieli 

ustawowych osób niepełnoletnich, 
(c) Załącznik nr 3 oświadczenie w zakresie praw autorskich. 
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Załącznik nr 1  

 

 
KWESTIONARIUSZ zgłoszeniowy dla uczestniczki  

Konkursu “Zostań Panią Ambasador”  
Załącznik nr. 1 do Regulaminu 

 
 

Prosimy o elektroniczne wypełnienie kwestionariusza.  
 

1. Imię i nazwisko: 

2. Data urodzenia: 

3. Adres e-mail: 

4. Tel. komórkowy: 

5. Adres zamieszkania: ulica, nr domu, nr mieszkania, kod, miasto, województwo 

6. Adres kontaktowy: (prosimy o podanie adresu kontaktowego jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 
 
7. Skąd dowiedziałaś się o Programie: 

 www.leopoldawild.org lub innej…………………………………………………….. 

 media społecznościowe 

 znajomej osoby  

 organizacji – jakiej? 

 Media – jakie?  

 inne  
 

Opowiedz nam o sobie   

1 Jakie są Twoje zainteresowania/pasje/marzenia i jak je realizujesz? 

 
 
 
 

 

2 Co uważasz za swój największy dotychczasowy sukces? 

  

 

 

 

3 
Kto według Ciebie w naszym kraju lub na świecie jest godnym do naśladowania 
liderem, liderką i dlaczego? 

 
 
 
 

4 
 
Czy masz już sprecyzowane plany gdzie chciałabyś kontynuować naukę lub co robić 
po zakończeniu edukacji? Co to jest? 

  

http://www.leopoldawild.org/
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5 Co skłoniło Cię do zgłoszenia się do Konkursu? 

 
 
 
 

6 
 
Czy jesteś lub byłaś członkinią organizacji społecznej, szkolnej, lokalnej – podaj 
nazwę, sprawowaną funkcję, daty przynależności 

  

7 

 
 
Oceń swoją znajomość języka angielskiego (prosimy podać stopień znajomości  w 
skali 1-5 gdzie 1 oznacza „nie znam”, a 5 oznacza „doskonale”) 

  

  

  

Ochrona danych osobowych w Programie „Zostań Panią Ambasador”: 

1. W związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie informujemy, iż podane dane osobowe 

przetwarzane są wyłącznie w związku z Pani zgłoszeniem udziału w celu zakwalifikowania do Konkursu 

oraz udziałem w Konkursie. 

2. Informujemy, iż biorąc udział w Konkursie „Zostań Panią Ambasador”, Pani dane osobowe w postaci 

wizerunku (w formie zdjęcia lub nagrania video) mogą być umieszczone na stronie internetowej 

Leopolda Wild lub/i w mediach społecznościowych naszych partnerów. Więcej informacji na temat 

przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku przedstawione zostały w treści niniejszego 

dokumentu poniżej. 

3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz dobrych 

praktyk, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi klauzulami zgody oraz o dokonanie wyboru 

właściwej klauzuli zgody. Informuje się o dobrowolności wyrażenia zgody oraz o możliwości jej 

wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody należy zgłosić na adres e-mail: 

dayofthegirl@leopoldawild.org 

 

*Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w tym wizerunku w postaci zdjęcia, jako 

Uczestniczki, na stronie internetowej Fundacji imienia Leopoldy Wild (niepotrzebne 

wykreślić/wykasować).  

 

TAK/NIE 

 

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku (zdjęcia lub nagrania 

video) w celach promocyjnych prowadzonych przez  Leopolda Wild i partnerów Konkursu. Dane 

osobowe mogą być umieszczane na stronie internetowej VV lub w mediach społecznościowych 

(niepotrzebne wykreślić/wykasować). 

 

TAK/NIE 
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4. Na mocy Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku art. 13, informujemy, iż 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja imienia Leopoldy Wild z siedzibą w Warszawie. 

Dane kontaktowe do Administratora danych osobowych dayofthegirl@leopoldawild.org. Informujemy, 

iż podane dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w następujących celach: (i) w związku ze 

zgłoszeniem uczestnictwa w roli Uczestniczki w Konkursie „Zostań Panią Ambasador”. Informujemy, iż 

dane osobowe przetwarzane będą przez czas określony, tj. do momentu zakwalifikowania się oraz do 

momentu zakończenia uczestnictwa w roli Uczestniczki w Konkursie; (ii) dane osobowe w postaci 

wizerunku mogą być przetwarzane w celach promocyjnych prowadzonych przez Fundacje imienia 

Leopoldy Wild na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Informujemy, iż dane 

osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony lub do momentu wycofania udzielonej zgody. 

Informujemy, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: (i) w związku ze zgłoszeniem 

uczestnictwa w roli Uczestniczki w Konkursie „Zostań Panią Ambasador”, podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) 

wyrażona w postaci zgłaszania uczestnictwa w roli Uczestniczki. Informujemy o prawie wycofania 

udzielonej zgody w każdym czasie, przy czym wycofanie udzielonej zgody będzie skutkowało brakiem 

możliwości uczestnictwa w Konkursie, (ii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w postaci 

wizerunku w celach promocyjnych prowadzonych przez Fundację imienia Leopoldy Wild na stronie 

internetowej oraz w mediach społecznościowych podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 

jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a) RODO). Informujemy o prawie wycofania zgody 

w każdym czasie bez wpływu na pozostałe uzgodnienia wynikające z uczestnictwem w Konkursie. 

Informujemy, iż dane osobowe są lub mogą być ujawniane (przekazywane) odbiorcom danych 

osobowych (organom publicznym) wyłącznie na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa lub 

ujawniane (przekazywane) stronie trzeciej (powierzenie do przetwarzania na mocy art. 28 RDODO). W 

przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie 

może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w Rozdziale V RODO. Informujemy o prawie do 

żądania od Administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, 

której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Informujemy o 

prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie, www.uodo.gov.pl. Informujemy, iż podane dane osobowe nie 

podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Informujemy, iż w 

przypadku przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem/z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych, takich jak np. prowadzenie fanpage na Facebook, LinkedIn, warunki przetwarzania 

danych dostępne są na stronie internetowej dostawcy usługi tj. FB, LinkedIn. Informujemy iż w 

przypadku, kiedy Administrator danych osobowych decyduje o celach i sposobach przetwarzania 

danych staje się Administratorem danych do tych danych i powierza przetwarzanie danych osobowych 

do w/w mediów społecznościowych. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez w/w media 

społecznościowe w celach nieokreślonych przez Administratora danych osobowych,  nie odpowiada on 

za dalsze przetwarzanie danych osobowych przez FB, LinkedIn, w tym m. in. w postaci 

wykorzystywanych przez nich narzędzi do profilowania, narzędzi do tworzenia statystyk oraz innych 

celów, i tym samym nie odpowiada za skutki wynikające z naruszania bezpieczeństwa przetwarzania 

danych osobowych przez w/w media społecznościowe. Więcej informacji na temat uczestnictwa w 

Konkursie „Zostań Panią Ambasador” a dostępne w Regulaminie na stronie internetowej pod linkiem 

(Regulamin-Konkursu „Zostań Panią Ambasador”) 

 

Bardzo dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie kwestionariusza.  

 

Prosimy o przesłanie poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie 

www.ambassadorforaday.org, wypełnionego w formie elektronicznej kwestionariusza wraz 

http://www.uodo.gov.pl/
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zaznaczonymi zgodami na wykorzystanie wizerunku (w jednym pliku pdf) wraz z wypracowaniem w 

terminie do 30 września 2020.  

 

 
 
 
Imię i nazwisko       Miejscowość, data           
      
 
 
……                                                                                           …..  
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Załącznik nr 2  
 

ZAŁĄCZNIK NR 2  

DO REGULAMINU KONKURSU DO KONKURSU „ZOSTAŃ PANIĄ AMBASADOR”  

(INFORMACJA DLA RODZICÓW/INNYCH PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH KANDYDATKI w 

ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH) 

 

Ochrona danych osobowych dla rekrutacji do: 

 

 W związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w KONKURSIE niepełnoletniej kandydatki informujemy, 

iż podane w formularzu zgłoszeniowym jej dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w związku 

z udziałem w rekrutacji do KONKURSU.  

 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie ochrony danych osobowych oraz 

dobrych praktyk, uprzejmie prosimy o zapoznanie się Regulaminem Konkursu, wszystkimi jego 

załącznikami oraz z poniższą klauzulą informacyjną. Po zapoznaniu się w ww. informacjami 

prosimy o dokonanie wyboru właściwego okienka zgody. Jednocześnie informujemy o 

dobrowolności wyrażenia zgody oraz o możliwości jej wycofania w każdym czasie. Wycofanie 

zgody należy zgłosić na adres e-miał: dayofthegirl@leopoldawild.org 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PREZENTOWANA NA PODSTAWIE 

ART. 13 ROZPORZĄDZENIA UE 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 ROKU  

W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH 

OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA 

DYREKTYWY 95/46/WE (dalej "RODO") 

 

(a) Administratorem Pana/ Pani Danych osobowych jest Fundacja imienia Leopoldy Wild, z siedzibą 

w Warszawie, ul. Lokalna 21, wpisana do KRS pod numerem 0000784846 (Fundacja Leopoldy 

Wild) 

 

(b) Dane kontaktowe do Administratora Danych: dayofthegirl@leopoldawild.org. 

 

(c) Dane osobowe wskazane w formularzu przetwarzane są w celach związanych z uczestnictwem 

Pani/Pana córki/kandydatki, której jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym w rekrutacji do 

Konkursu „Zostań Panią Ambasador” (dalej także „Konkursem”) oraz w celu udokumentowania 

Pani/Pana zgody.   

 

(d) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ww. celu jest zgoda (art. 6 ust.1 a) RODO) 

oraz niezbędność w celu wynikającym z uzasadnionego interesu Administratora Danych jakim 

jest konieczność udokumentowania wyrażonej przez Panią/Pana zgody i jej treści (art. 6 ust. 1 lit 

f) RODO). 

 

(e) Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane innym odbiorcom wyłącznie na mocy obecnie 

obowiązującego prawa lub w oparciu o powierzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z 

art. 28 RODO. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom 

podmiotów: (i) członkom kapituły konkursu „„Zostań Panią Ambasador”, oraz (ii) pozostałym 
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podmiotom i osobom, które będą współpracować z Fundacją Leopoldy Wild w związku ze 

ogłoszonym konkursem i prowadzoną rekrutacją do Konkursu.  

 

(f) Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza EOG. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu i nie będą wobec Pani/Pana 

podejmowane zautomatyzowane decyzje. 

 

(g) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w ww. celu do czasu rozpoczęcia Konkursu 

„Zostań Panią Ambasador” oraz przez okres 6 miesięcy po jego zakończeniu lub do momentu 

wycofania zgody.  

 

(h) Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne lecz konieczne celem udziału Pani/Pana 

córki/kandydatki, której jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym, w Konkursie. Ich niepodanie 

będzie skutkować niemożnością rozpatrywania kandydatury Pani/Pana córki/kandydatki, której 

jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym do udziału w Konkursie. 

 

(i) Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania udzielonej zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej 

cofnięciem.  

 

(j) Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana 

szczególną sytuacją w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie niezbędności w 

celu wynikającym z uzasadnionego interesu Administratora Danych. 

 

(k) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w szczególności w 

państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia 

domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

 

(l) W celu otrzymania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z Administratorem Danych: (adres 

e-mail  dayofthegirl@leopoldawild.org) 

 

Oświadczam, że po zapoznaniu się z ww. informacjami (w szczególności Załącznikiem nr 1A oraz ww. 

informacją): 

 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska oraz podpisu 

w celu związanym z uczestnictwem mojej córki w postępowaniu rekrutacyjnym do Konkursu. 

 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej córki córki/kandydatki, której jestem 

przedstawicielem ustawowym, wymienionych w niniejszym formularzu a także w przesłanej pracy 

konkursowej przez Fundację imienia Leopoldy Wild (zwaną dalej Leopolda Wild) w celach 

związanych z jej uczestnictwem w postępowaniu rekrutacyjnym do Konkursu.  

 

 wyrażam zgodę na przekazywanie ww. danych osobowych mojej córki/ córki/kandydatki, której 

jestem przedstawicielem ustawowym do: (i) Partnerów Programu oraz Partnerów Medialnych 

Programu, (ii) członków kapituły Konkursu, oraz (iii) pozostałych podmiotów i osób, które będą 

https://maps.google.com/?q=ul.+Stawki+2,+00-193+Warszawa&entry=gmail&source=g
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współpracować z Fundacja imienia Leopoldy Wild w związku z ww. postępowaniem 

rekrutacyjnym.   

 

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na potrzeby Konkursu.   Wizerunek 
mojego dziecka może być wykorzystany do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, 
kadrowania i kompozycji a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony 
towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą 
być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na 
potrzeby Konkursu oraz w celach informacyjnych, promujących Konkurs – bez obowiązku 
akceptacji produktu końcowego. 

 

 

 

 

 

 

(w przypadku wyrażenia zgody prosimy o zaznaczenie krzyżykiem określonego check-boxa) 

 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego: 

 

 

 

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

Imię i nazwisko (za podpis)     Miejscowość, data 

 

 

 

 

Podpisy powinny zostać złożone własnoręcznie. Skan oryginału dokumentu powinien zostać wysłany 

wraz ze zgłoszeniem do konkursu poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie konkursu 

www.ambassadorforaday.org   

 

  

http://www.ambassadorforaday.org/
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Załącznik nr 3  
 

Oświadczenie w zakresie praw autorskich 

 

Niniejszym zezwalam nieodpłatnie Fundacji imienia Leopoldy Wild z siedzibą w Warszawie, 

ul. Lokalna 21, wpisanej do KRS pod numerem 0000784846 (zwanej dalej „Leopolda Wild“) 

na korzystanie z napisanej przeze mnie/przez moją córkę (imię i nazwisko)* ..  

                             pracy konkursowej pt. „Jeden głos 

może zmienić świat na lepsze.”, stanowiącej utwór w rozumieniu prawa autorskiego (zwanej 

dalej „Utworem“) w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych w zakresie pól 

eksploatacji, wskazanych w § 2. 

 

§ 1 

1. Oświadczam, iż przysługują mi/mojej córce przysługują* majątkowe prawa autorskie do 

Utworu przekazanego Fundacji imienia Leopoldy Wild w ramach konkursu „Zostań Panią 

Ambasador” w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem. 

2. Oświadczam ponadto, że posiadane przeze mnie/moją córkę* prawa do Utworu nie są 

ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz że jestem/jest* uprawniona do 

rozporządzania nimi. 

3. W przypadku gdy w toku korzystania z lub rozporządzania przez Fundacje Leopoldy Wild 

prawami uzyskanymi na mocy niniejszego oświadczenia wyjdzie na jaw, że niniejsze 

oświadczenie jest niezgodne z prawdą i jakakolwiek osoba trzecia wystąpi wobec Fundacji 

imienia Leopoldy Wild z roszczeniami majątkowymi lub niemajątkowymi zobowiązana/y będę 

do pokrycia wszelkich szkód poniesionych z tego tytułu. 

 

§ 2 

 

1. Udzielam/działając w imieniu mojej córki (imię i nazwisko)* jako jej przedstawiciel ustawowy  

            

             Fundacji Leopoldy Wild  przenoszę nieodpłatnie na Fundację Leopoldy Wild 

autorskie prawa majątkowe do Utworu. Autorskie prawa majątkowe do Utworu przechodzą na 

Fundację Leopoldy Wild w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Fundacji 

Leopoldy Wild prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania Utworu i rozporządzania 

nim, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania Utworu w kraju i za 

granicą bez ponoszenia przez Fundację Leopoldy Wild dodatkowych opłat. Organizator nabywa 

autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalania Utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym 

drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez 

zapis magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, 

magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier,  

b) zwielokrotniania Utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, 

w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, poprzez 

zapis magnetyczny, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki 
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elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, w ramach systemu 

on-line, 

c) wprowadzenia Utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci 

wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania 

Utworu w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line, 

d) rozpowszechniania Utworu, w tym wprowadzania go do obrotu, w szczególności drukiem, w 

postaci książkowej (w tym również w ramach utworów zbiorowych), w czasopismach, w 

publikacjach promocyjnych, w ramach produktów elektronicznych, w tym w ramach 

elektronicznych baz danych, na nośnikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych, 

elektronicznych, również w postaci CD-ROM, dyskietek, DVD, w ramach sieci 

multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych (np. typu Intranet), jak i Internetu, w systemie on-

line, poprzez komunikowanie na życzenie, w drodze użyczenia Utworu, 

e) wypożyczania, najmu, użyczania, dzierżawy lub wymiany nośników, na których Utwór 

utrwalono, utrwalonych i zwielokrotnionych stosownie do niniejszego paragrafu  lit. „a” i lit. „b”, 

przy zastosowaniu dowolnej techniki udostępniania Utworu, w szczególności określonej w 

lit. „c”  i „d” niniejszego paragrafu , 

f) nadawania Utworu za pomocą wizji (przewodowej albo bezprzewodowej) przez stację 

naziemną, jak i za pośrednictwem satelity, 

g) odtwarzania i wystawiania Utworu, 

h) publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu, formie i w czasie przez siebie wybranym, 

i) zezwalania na zasadzie wyłączności na wykonywanie zależnych praw autorskich lub 

zlecania osobom trzecim dokonywania opracowań Utworu oraz korzystania z tych opracowań 

i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych w niniejszym § 2, 

j) cytowania Utworu w całości lub jego pojedynczych fragmentów oraz łączenia Utworu oraz 

jego fragmentów z innymi dziełami. 

  

§ 3 

 

Dla celów realizacji osobistych praw autorskich oświadczam, iż jestem autorem/moja córka 

jest autorem* Utworu wskazanego w niniejszym oświadczeniu.  

 

§ 4 

 

Wszelkie spory, mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej zgody będą rozpatrywane 

przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Fundacji imienia Leopoldy Wild.   
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Miejscowość, dnia ……………………........ 

  

 

 

 

 

…………………………………………………………… 

Podpis*  

 *w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie składa osoba niepełnoletnia oraz przedstawiciel 

ustawowy.  

 

Oświadczenie powinno zostać podpisane własnoręcznie a skan podpisanego oświadczenia przesłany 

wraz ze zgłoszeniem do konkursu poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie 

www.ambassadorforaday.org 

 




