
ZAŁĄCZNIK NR 7 

do regulaminu studialnego konkursu otwartego  

na opracowanie koncepcji artystycznej fasady Muzeum nad Wisłą 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

 
Ja/my niżej podpisani, działając w imieniu własnym/reprezentowanego przez nas 
podmiotu 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 (Imię i nazwisko osoby fizycznej biorącej udział w Konkursie lub nazwa kolektywu osób fizycznych 
utworzonego na potrzeby Konkursu przez grupę osób fizycznych biorących wspólnie udział w Konkursie  

lub dane osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej bez osobowości prawnej ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Dane kontaktowe: adres zamieszkania, email, telefon) 

Składając pracę konkursową w Konkursie pn:  

Studialny konkurs otwarty na opracowanie koncepcji artystycznej fasady Muzeum 

nad Wisłą 

 

oświadczam (oświadczamy), że: 
1) Zapoznałem się (zapoznaliśmy się) z Regulaminem Konkursu, wraz ze wszystkimi 

załącznikami i akceptuję (akceptujemy) je w całości i bez zastrzeżeń. 
2) Spełniam (spełniamy) warunki uczestniczenia w Konkursie. 

3) Nie podlegam (żaden z członków zespołu nie podlega) wykluczeniu z udziału w 
Konkursie zgodnie z Regulaminem Konkursu.  

4) Przysługują mi (nam) pełne prawa autorskie do złożonej pracy konkursowej, praca 

jest całkowicie oryginalna i nie zawiera zapożyczeń z prac innych autorów. 
5) Wyrażam (wyrażamy) zgodę na nieodpłatne przekazanie Organizatorom Konkursu 

przysługujących mi (nam) autorskich praw majątkowych do złożonej pracy 
konkursowej na warunkach określonych we wzorze umowy o przeniesienie 

autorskich praw majątkowych i w przypadku przyznania mi (nam) nagrody 
zobowiązuję się (zobowiązujemy się) do podpisania umowy zgodnie ze wzorem . 
Rozumiem i akceptuję (rozumiemy i akceptujemy), że odmowa podpisania umowy o 

przeniesienie praw autorskich stanowi podstawę odmowy wypłaty nagrody. 
6) Wyrażam (wyrażamy) zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu moich 

danych osobowych (danych osobowych członków zespołu autorskiego) dla potrzeb 
związanych z niniejszym Konkursem oraz oświadczam (oświadczamy), że znane jest 

mi (nam) prawo do dostępu do tych danych i ich poprawiania, zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 

z późn. zm.). 
7) Wyrażam (wyrażamy) zgodę na publikację Koncepcji w ramach ewentualnej wystawy 

pokonkursowej lub na stronie internetowej Muzeum. 

8) Jestem związany (jesteśmy związani) Regulaminem Konkursu na czas trwania 
Konkursu i procedur pokonkursowych. 

 
 

 
…………………………………………….. 
Warszawa, dn. ………….2016 roku 


