
 

 

 

 

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Instytut Psychologii zaprasza uczniów  

liceów i techników województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie pt. SENIOR 

 

REGULAMIN KONKURSU  

 

1. Postanowienia ogólne 

 

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych utworów artystycznych w formie literackiej, 

fotograficznej lub plastycznej, w których uczestnicy konkursu przedstawią swoje postrzeganie 

seniorów.  

 

2. Organizator konkursu 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Instytut Psychologii. 

 

3. Idea konkursu 

3.1. Popularyzacja problematyki senioralnej. 

3.2. Rozwijanie aprobaty wobec ludzi starszych. 

3.3. Rozbudzanie refleksji wokół starzenia się i starości. 

 

4. Warunki konkursu 

4.1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich (liceum i technikum) województwa 

wielkopolskiego (zwani uczestnikami lub autorami). 

4.2. Wiek uczestnika konkursu nie może być wyższy niż 20 lat. 

4.3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestnika, które nie naruszają 

praw autorskich, wizerunku, dóbr osobistych osób trzecich, nie są obciążone wadami 

prawnymi lub roszczeniami osób trzecich oraz nie były zgłaszane do innych konkursów, 

rozpowszechniane lub publikowane wcześniej, estetyczne – nie noszące śladów zużycia lub 

zniszczenia, uszkodzenia. Prace nie mogą być złożone. 

4.4. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 

4.5. Praca konkursowa może przyjąć postać: 

4.5.1. Utworu literackiego (esej, bajka lub wiersz). 

4.5.2. Fotografii. 

4.5.3. Pracy plastycznej. 

 
 

 

 

ul. A. Szamarzewskiego 89 B, 60-568 Poznań 

NIP 777 00 06 350, REGON 000001293 

tel. +48 61 829 2307, fax +48 61 892 2107 

uampsych@amu.edu.pl 

psychologia.amu.edu.pl               

 

 
Wydział Nauk Społecznych 

Instytut Psychologii 



4.6. Prace konkursowe są zgłaszane indywidualnie przez uczestników lub przez przedstawiciela 

szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu.  

4.7. Prace konkursowe należy doręczyć na adres:  

Instytut Psychologii UAM  

ul. Szamarzewskiego 89 AB   

60-568 Poznań z dopiskiem SENIOR  

4.8. W konkursie biorą udział prace, które zostaną doręczone, wraz z prawidłowo wypełnionymi i 

podpisanymi dokumentami, o których mowa w pkt 4.9 Regulaminu, na wskazany w punkcie 

4.7. adres, do 5 listopada 2018r., do godz. 9.00. Prace doręczone po tym terminie, albo 

złożone bez prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów, o których mowa w pkt 

4.9. Regulaminu nie będą brały udziału w konkursie. 

4.9. Do pracy konkursowej należy dołączyć: 

4.9.1. Kartę zgłoszeniową pełnoletniego uczestnika (załącznik nr 1) albo 

4.9.2. Kartę zgłoszeniową niepełnoletniego uczestnika (załącznik nr 2) oraz 

4.9.3. Oświadczenie uczestnika konkursu - jeśli uczestnik ukończył 18. rok życia (załącznik nr 

3) albo 

4.9.4. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego - jeśli uczestnik konkursu nie ukończył 18. 

roku życia (załącznik nr 4) oraz  

4.9.5. Zgodę na wykorzystanie wizerunku osoby przedstawionej w pracy konkursowej 

(załącznik nr 5) – jeśli zachodzi taki przypadek. 

4.10. Prace konkursowe nie będą zwracane autorom. 

4.11. Praca konkursowa nie może wzbudzać strachu lub agresji, naruszać przepisów prawa lub norm 

etycznych, zawierać treści (środków wyrazu, przekazu) uznawanych za powszechnie obraźliwe, 

wulgarne.  

4.12. Złożenie pracy w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu 

Konkursu i nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora własności egzemplarza pracy 

konkursowej. 

 

5. Zasady oceny prac oraz skład komisji konkursowej 

5.1. Oceniane będą tylko prace indywidualne, wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu i 

spełniające wymagania Regulaminu.  

5.2. Prace będą oceniane w odrębnych kategoriach (utwór literacki, fotografia, praca plastyczna). 

5.3. Kryteria oceny pracy konkursowej: 

5.3.1. Zgodność pracy z tematyką konkursu. 

5.3.2. Oryginalność. 

5.3.3. Ogólna estetyka pracy (poprawność językowa w przypadku utworu literackiego).  

5.4. Komisja konkursowa składa się z członków powołanych przez Organizatora. W skład komisji 

konkursowej wejdą pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Psychologii UAM, doktoranci i 

studenci. 

5.5. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się 5 listopada 2018r.  

5.6. Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach konkursu na adres e-mail podany w Karcie 

zgłoszeniowej, w terminie do dnia 13 listopada 2018r. Lista laureatów zostanie opublikowana 

także na stronie internetowej Organizatora pod adresem: http://psychologia.amu.edu.pl  

5.7. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne – nie przysługuje od nich odwołanie. 



5.8. Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie podczas II Forum Psychologii Rodziny dnia 20 

listopada 2018r. (Ogólnopolski Dzień Seniora). Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność 

podczas wyczytywania nagrodzonego laureata.  

5.9. Koszt dojazdu laureatów na Forum pokryje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 

Instytut Psychologii UAM. 

 

6.  Wymogi dotyczące prac konkursowych 

6.1.  Praca konkursowa w formie utworu literackiego – komputeropis wraz z nośnikiem 

elektronicznym zawierającym tekst, maksymalnie 20 000 znaków ze spacjami, czcionka Times 

New Roman 12. 

6.2. Praca konkursowa w formie fotografii - w rozdzielczości i jakości umożliwiającej jej ewentualne 

wykorzystanie podczas wystawy, wielkość nie przekraczająca wymiarów B2 (500 x 707 m). 

6.3. Praca konkursowa w formie pracy plastycznej – wielkość nie przekraczająca wymiarów B2 (500 

x 707mm), technika dowolna.  

 

7.  Nagradzanie prac 

7.1. Fundatorem nagród jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu -  Instytut Psychologii 

UAM. 

7.2. Nagrody będą miały postać rzeczową, a jednorazowa wartość nagrody przyznanej jednemu 

laureatowi nie przekroczy kwoty 300 zł. Organizator nie przewiduje możliwości wymiany 

przyznanej nagrody na inną lub jej zamiany na równowartość w pieniądzu.  

7.3. Liczba laureatów: 1., 2., 3. miejsce w każdej z trzech kategorii prac konkursowych (punkt 4.5.).  

 

8. Organizator zastrzega sobie prawo 

8.1. Innego podziału nagród – w przypadku gdy liczba nagrodzonych w danej kategorii prac będzie 

mniejsza od przewidywanej jak w pkt 7.3 Regulaminu, Organizator może przyznać w innej 

kategorii odpowiednio większą liczbę nagród. 

8.2. Prezentacji nagrodzonych prac na stronie internetowej Organizatora – Instytutu Psychologii 

UAM, ich publikacji w dowolnych mediach, w tym w „Życiu Uniwersyteckim”, a także ich 

wystawiania w przestrzeni obiektów Organizatora.   

8.3. Wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych 

względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji, są niezgodne z 

Regulaminem. 

8.4. Odwołania lub przesunięcia terminów konkursu oraz zmiany Regulaminu Konkursu. 

8.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decyduje Organizator. Od decyzji 

Organizatora nie przysługuje odwołanie. 

8.6. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej: http://psychologia.amu.edu.pl/  

 

9.  Wykaz załączników 

9.1. Załącznik nr 1: Karta zgłoszeniowa pełnoletniego uczestnika. 

9.2. Załącznik nr 2: Karta zgłoszeniowa niepełnoletniego uczestnika. 

9.3. Załącznik nr 3: Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu.  

9.4. Załącznik nr 4: Oświadczenie przedstawiciela ustawowego. 

9.5. Załącznik nr 5: Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby przedstawionej w pracy konkursowej 

 



Załącznik nr 1 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA  

 

Dane Uczestnika: 

Imię: ..……………………………………………...……….……….……………………………….……………….…………………………… 

Nazwisko: ..……………………………………….…………………………………………………….……………....………….…………… 

Data urodzenia: …………………………….…………………….……………………………………………………….…………………… 

Nazwa i adres szkoły, której autor jest uczniem: 

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

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

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

Numer telefonu kontaktowego: ……………………………………..………….……………….…………………………….……… 

Adres e-mail: ………………………………………………………..…………………………………………......……..……………..….… 

Rodzaj pracy konkursowej i jej tytuł: ………………………………….……………………………..……………………………… 

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

 

 

 

…………………..………………….………………….……………  

Data, miejsce i podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA  

 

Dane Uczestnika: 

Imię: ..…………………………………………….........................……….……….………………………………………………………… 

Nazwisko: ..……………………………………….………………………………….…………………………………..………….…………… 

Data urodzenia: …………………………….………………………………….……….……………………………………………………… 

Nazwa i adres szkoły, której autor jest uczniem: 

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

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

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

Rodzaj pracy konkursowej i jej tytuł: ………………………………….……………………………..……………………………… 

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

 

Dane przedstawiciela ustawowego/opiekuna uczestnika 

Imię: ……………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwisko: …………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

Numer telefonu kontaktowego: …………………………………….………..………….…………………………………….……… 

Adres e-mail: ……………………………………………………………..……..………………………………....……..……………..….… 

 

 

 

…………………..………………….………………….……………  

Data, miejsce i podpis przedstawiciela ustawowego/opiekuna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych jako uczestnika konkursu przez Organizatora, w celu organizacji i 

przeprowadzenia konkursu, wzięcia przez mnie udziału w konkursie pt. SENIOR oraz udostępniania 

informacji o konkursie i jego wynikach, w zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, tel. i adres e-

mail. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w 

jakich zostały zebrane. 

 

............................................ 

data i podpis uczestnika  

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, 

informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu, 

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie jest Pani dr Justyna Baksalary, e-mail: 

jbax@amu.edu.pl, tel. 797901055, 

3) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 

pkt a, b,  c oraz art. 9 ust. 2 pkt a Rozporządzenia.  

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) organizacji i przeprowadzenia konkursu, możliwości wzięcia udziału w konkursie pt. SENIOR  

b) odebrania nagrody w konkursie  

c) informowania, także w mediach, o wynikach konkursu,  

d) w celu prezentacji, rozpowszechniania, publikowania prac.  

5) Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym  z wyjątkiem przypadków przewidzianych 

przepisami prawa.  

6) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów. 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 

dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i 

przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie 

wynikające z obowiązujących przepisów prawa, 



8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, 

Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych u 

Organizatora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 

sprawach ochrony danych osobowych.  

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne dla realizacji 

celów dla których zostały zebrane i jest warunkiem udziału w konkursie.  

11) Pani/Pana dane będą przetwarzane w informatycznych systemach informacyjnych. 

12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

 

zapoznałam / zapoznałem się 

 

 

......................................................... 

data, podpis uczestnika 

 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek 

techniką  na wszelkich nośnikach ( w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej), na potrzeby 

konkursu pt. SENIOR. Zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani 

terytorialnie. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form 

elektronicznego przetwarzania, kadrowania, kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych 

osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z moim 

udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów 

powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych. Niniejsza zgoda obejmuje 

wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechniania w Internecie (w tym na stronach 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na portalach społecznościowych) oraz 

zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w 

formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. 

 

 

................................................... 

Data, podpis uczestnika 

 

Oświadczam, iż:  

1. Zapoznałem się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w  Regulaminie Konkursu. 

2. Świadomy odpowiedzialności karnej i cywilnoprawnej oświadczam, że praca konkursowa została 

stworzona przez mnie samodzielnie i nie narusza praw autorskich oraz wizerunku i dóbr 

osobistych osób trzecich, przepisów prawa.  

3. Ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku naruszenia przeze mnie praw osób 

trzecich i zaspokojenie zgłoszonych przez nich roszczeń.  



4. Jestem świadoma/-y, że w przypadku zgłoszenia roszczeń osób trzecich do zgłoszonej pracy 

konkursowej, jak i naruszenia przepisów prawa, w tym Regulaminu Konkursu, praca zostanie 

wykluczona z konkursu. 

5. Oświadczam, że osoby utrwalone w materiale zgłoszonym w pracy konkursowej wyraziły zgodę, 

na rozpowszechnianie/publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich 

wizerunku w Internecie. 

6. Oświadczam, że praca konkursowa nie brała udziału w innych konkursach. 

7. Przenoszę autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej na Organizatora, w zakresie 

nieograniczonym prawami osób trzecich na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili 

zgłaszania pracy konkursowej, w szczególności w zakresie: 

7.1 utrwalania i zwielokrotniania, przetwarzania pracy konkursowej –dowolną techniką, na 

dowolnym nośniku , w dowolnej liczbie egzemplarzy; 

7.2 obrotu oryginałem lub zwielokrotnionymi egzemplarzami, na których utrwalono pracę 

konkursową – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

7.3 Wprowadzania do pamięci komputera, do sieci teleinformatycznej otwartej  

i zamkniętej, 

7.4 publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i 

reemitowania, odtwarzania dowolną techniką, a także publicznego udostępniania pracy 

konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym, 

7.5 Nadawania za pomocą wizji, dokonywania przeróbek, korzystania lub rozporządzania w całości 

lub w dowolnych fragmentach. 

8. Wyrażam zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do pracy przez Organizatora 

konkursu, w szczególności do tłumaczenia pracy na inne języki, na polach wskazanych w pkt 7. 

9. Oświadczam, iż przeniesienie praw autorskich majątkowych do pracy konkursowej i prawa 

zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niej jest nieodpłatne i 

nieograniczone czasowo i terytorialnie.  

 

 

 

…………………..………………….………………….……………  

Data, miejsce i podpis uczestnika konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 

 

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO 

UCZESTNIKA KONKURSU 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika konkursu, przez Organizatora, w celu 

organizacji i przeprowadzenia konkursu, wzięcia udziału w konkursie pt. SENIOR przez uczestnika 

konkursu oraz udostępniania informacji o konkursie i jego wynikach, w zakresie: imię i nazwisko, 

data urodzenia – uczestnika oraz moich danych: imię i nazwisko, nr tel. i adres – e-mail . Posiadam 

wiedzę, że podanie danych moich i uczestnika konkursu jest dobrowolne, jednak konieczne do 

realizacji celów, w jakich zostały zebrane. 

 

............................................ 

data i podpis przedstawiciela ustawowego/opiekuna 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, 

informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika konkursu jest 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w  Uniwersytecie jest Pani dr Justyna Baksalary, e-mail: 

jbax@amu.edu.pl, tel. 797901055, 

3) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe 

uczestnika konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a,b,  c oraz art. 9 ust. 2 pkt a Rozporządzenia.  

4) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu: 

a) organizacji i przeprowadzenia konkursu, możliwości wzięcia udziału w konkursie pt. SENIOR przez 

uczestnika konkursu 

b) odebrania nagrody w konkursie  

c) informowania, także w mediach, o wynikach konkursu,  

d) w celu prezentacji, rozpowszechniania, publikowania prac.  

5) Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym  z wyjątkiem przypadków przewidzianych 

przepisami prawa.  

6) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane przez 

okres niezbędny dla realizacji celów. 



7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika 

przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne 

uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa, 

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, 

Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych u 

Organizatora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 

sprawach ochrony danych osobowych.  

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych swoich i uczestnika konkursu jest dobrowolne, ale 

jest konieczne dla realizacji celów dla których zostały zebrane i jest warunkiem udziału w konkursie 

przez uczestników.  

11) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane w 

informatycznych systemach informacyjnych. 

12) Pani/Pana dane oraz dane uczestnika konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

 

zapoznałam / zapoznałem się 

 

 

......................................................... 

data, podpis przedstawiciela ustawowego/opiekuna 

 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mojego wizerunku oraz wizerunku uczestnika 

konkursu, utrwalonego jakąkolwiek techniką  na wszelkich nośnikach ( w tym w postaci fotografii i 

dokumentacji filmowej), na potrzeby konkursu pt. SENIOR. Zgoda jest nieodpłatna, nie jest 

ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb konkursu wizerunek może być użyty 

do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania, kompozycji, a także 

zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, 

natomiast nagrania filmowe z moim udziałem lub udziałem uczestnika konkursu mogą być cięte, 

montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu 

oraz w celach informacyjnych. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 

rozpowszechniania w Internecie (w tym na stronach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu, na portalach społecznościowych) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i 

informacyjnych. Mój wizerunek oraz wizerunek uczestnika konkursu nie może być użyty w formie 

lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. 

 

................................................... 

Data, podpis przedstawiciela ustawowego/opiekuna  

 



Oświadczam, iż:  

1. Wyrażam zgodę na udział uczestnika konkursu w konkursie pt. SENIOR na warunkach 

określonych Regulaminem Konkursu. Zapoznałem się i akceptuję wszystkie warunki 

przewidziane w  Regulaminie Konkursu. 

2. Świadomy odpowiedzialności karnej i cywilnoprawnej oświadczam, że praca konkursowa 

uczestnika konkursu została stworzona przez niego samodzielnie i nie narusza praw 

autorskich oraz wizerunku i dóbr osobistych osób trzecich, przepisów prawa.  

3. Ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku naruszenia przez uczestnika 

konkursu praw osób trzecich i zaspokojenie zgłoszonych przez nich roszczeń.  

4. Jestem świadoma/-y, że w przypadku zgłoszenia roszczeń osób trzecich do zgłoszonej pracy 

konkursowej, jak i naruszenia przepisów prawa, w tym Regulaminu Konkursu, praca 

uczestnika konkursu zostanie wykluczona z konkursu. 

5. Oświadczam, że osoby utrwalone w materiale zgłoszonym w pracy konkursowej wyraziły 

zgodę, na rozpowszechnianie/publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie 

ich wizerunku w Internecie. 

6. Oświadczam, że praca konkursowa nie brała udziału w innych konkursach. 

7. Jako umocowany do działania i reprezentowania niepełnoletniego uczestnika konkursu 

przenoszę autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej uczestnika konkursu na 

Organizatora, w zakresie nieograniczonym prawami osób trzecich, na wszystkich polach 

eksploatacji znanych w chwili zgłaszania pracy konkursowej, w szczególności w zakresie: 

7.1 utrwalania i zwielokrotniania, przetwarzania pracy konkursowej – dowolną techniką, na 

dowolnym nośniku, w dowolnej liczbie egzemplarzy; 

7.2 obrotu oryginałem lub zwielokrotnionymi egzemplarzami, na których utrwalono pracę 

konkursową – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

7.3 wprowadzania do pamięci komputera, do sieci teleinformatycznej otwartej  

i zamkniętej, 

7.4 publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i 

reemitowania, odtwarzania dowolną techniką, a także publicznego udostępniania pracy 

konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym, 

7.5 nadawania za pomocą wizji, dokonywania przeróbek, korzystania lub rozporządzania pracą 

konkursową w całości lub w dowolnych fragmentach. 

8. Jako umocowany do działania i reprezentowania niepełnoletniego uczestnika konkursu 

wyrażam zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do pracy przez Organizatora 

konkursu, w szczególności do tłumaczenia pracy na inne języki, na polach wskazanych w pkt 

7. 

9. Jako umocowany do działania i reprezentowania niepełnoletniego uczestnika konkursu 

przenoszę na własność Organizatora egzemplarz pracy konkursowej i nośników na których 

została utrwalona. 

10. Oświadczam, iż przeniesienie praw autorskich majątkowych do pracy konkursowej i prawa 

zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niej oraz prawo własności jak 

w pkt 8, jest nieodpłatne i nieograniczone czasowo i terytorialnie.  

 

 

 



…………………..………………….………………….……………  

Data, miejsce i podpis przedstawiciela ustawowego/opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mojego wizerunku (utrwalonego w pracy 

konkursowej autorstwa: ___________________________________________________________, 

pt. _____________________________________________________________________________, 

zgłoszonego do konkursu pt. SENIOR),  utrwalonego jakąkolwiek techniką  na wszelkich nośnikach 

(w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej), na potrzeby konkursu pt. SENIOR. Zgoda jest 

nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb konkursu 

wizerunek utrwalony w pracy konkursowej może być użyty do różnego rodzaju form 

elektronicznego przetwarzania, kadrowania, kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych 

osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe pracy 

konkursowej z moim wizerunkiem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do 

innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych. Niniejsza 

zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechniania w Internecie (w tym 

na stronach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na portalach społecznościowych) 

oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być 

użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr 

osobistych. 

 

................................................... 

Data, podpis 

 

 

 

 

 

 


