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Załącznik nr 1 
do Regulaminu konkursu na projekt graficzny plakatu towarzyszącego promocji obchodów 
160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 
1. DANE OSOBOWE I KONTAKTOWE UCZESTNIKA KONKURSU: 

IMIĘ I NAZWISKO ……………………………………………….……………………………...  

WIEK………………………………………………………………….………………………………………  

TELEFON……………………………………….…..………………………………………………….………  

EMAIL…………………………………………………………………………………………………….…… 

NAZWA SZKOŁY/UCZELNI…………………………………………………………………………… 
(dotyczy uczniów ponadpodstawowych szkół plastycznych, studentów i absolwentów uczelni artystycznych) 
ZAWÓD ………………………………………………………. 
(dotyczy profesjonalnych artystów plastyków, grafików i projektantów) 
2. DANE OSOBOWE I KONTAKTOWE OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU 
(JEŚLI DOTYCZY): 

IMIĘ I NAZWISKO ……………………………………………….……………………………...  

TELEFON……………………………………….…..………………………………………………….………  

EMAIL…………………………………………………………………………………………………….…… 

3. OŚWIADCZENIA   
 

3.1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu na projekt graficzny plakatu 
towarzyszącego promocji obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego i akceptuję 
wszystkie warunki określone w tym Regulaminie i zobowiązuję się ich przestrzegać  
 

 
……………………………………………….. 
(Data i podpis Uczestnika Konkursu lub jego Opiekuna Prawnego) 

 
3.2. Oświadczam, że plakat zgłoszony na Konkurs został przeze mnie wykonany osobiście, nie jest 
opracowaniem cudzego utworu,  przysługują mi w całości autorskie prawa majątkowe do tego plakatu wraz 
z prawem na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Dodatkowo oświadczam, że  plakat i nie jest 
obciążony żadnymi prawami osób trzecich, nie narusza przepisów prawa, jest zgodny z dobrymi 
obyczajami i zasadami współżycia społecznego. Jestem świadomy odpowiedzialności cywilnej oraz 
odpowiedzialności karnej wynikającej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
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prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) w związku ze złożonymi przeze mnie 
powyżej oświadczeniami. 

 
……………………………………………….. 
(Data i podpis Uczestnika Konkursu lub jego Opiekuna Prawnego) 
 
 
 

3.3. Oświadczam, że plakat zgłoszony na Konkurs nie był  wcześniej zgłaszany do innych konkursów, ani nie 
był nigdzie publikowany w tym nie był prezentowany na wystawach  

 
 

……………………………………………….. 
(Data i podpis Uczestnika Konkursu lub jego Opiekuna Prawnego) 

 
3.4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Niepodległości w Warszawie danych 
osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu 
 

 
……………………………………………….. 
(Data i podpis Uczestnika Konkursu lub jego Opiekuna Prawnego) 

 
3.5. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjna RODO Organizatora Konkursu dotyczącą 
przetwarzania moich danych osobowych, a także są mi znane przysługujące mi prawa w związku z 
przetwarzaniem moich danych przez Organizatora Konkursu związane z moim udziałem w tymże Konkursie  
 

……………………………………………….. 
(Data i podpis Uczestnika Konkursu lub jego Opiekuna Prawnego) 

 
3.6. W przypadku przyznania mi nagrody pieniężnej lub wyróżnienia w ramach Konkursu na projekt graficzny 
plakatu towarzyszącego promocji obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego organizowanego 
przez Muzeum Niepodległości w Warszawie zobowiązuję się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 
ogłoszenia wyników konkursu do zawarcia umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do 
zgłoszonego projektu plakatu na warunkach przewidzianych w umowie i w regulaminie Konkursu. 
Jednocześnie rozumiem i akceptuję fakt, że w przypadku nie zawarcia przeze mnie lub odmowy zawarcia 
umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do zgłoszonego projektu plakatu w wymaganym terminie, 
Komisja Konkursowa unieważni decyzję o przyznaniu mi nagrody lub wyróżnienia i będzie to oznaczało 
wycofanie mojego zgłoszenia z Konkursu. 
 
 

……………………………………………….. 
(Data i podpis Uczestnika Konkursu lub jego Opiekuna Prawnego) 

 
3.7. Ja, Opiekun Prawny ……………………………………. oświadczam, że wyrażam zgodę na udział ww. 
………………………. w konkursie organizowanym przez Muzeum Niepodległości w Warszawie na projekt 
graficzny plakatu towarzyszącego promocji obchodów160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego i  
zgłaszam projekt plakatu ww. ……………………… do ww. Konkursu oraz oświadczam, że wyrażam zgodę 
na podanie imienia i nazwiska ww……………………….. do publicznej wiadomości we wszelkich 
ogłoszeniach o Konkursie i jego wynikach 
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……………………………………………….. 
(Data i podpis Uczestnika Konkursu lub jego Opiekuna Prawnego) 

 
 

  
 

 

  
UWAGA: Formularz należy wypełnić i dostarczyć wraz ze zgłaszanym plakatem na adres mailowy: 
plakat@muzn.pl, zgodnie z regulaminem Konkursu dostępnym na stronie www.muzeum-niepodleglosci.pl  
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