
Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu Wydawnictwa MBBooks dla Bibliotek 
szkolnych i publicznych w Polsce na rysunek na okładkę książki Margarett 
Borroughdame „Jesień plecień - album wierszy jesiennych dla dzieci”.

Oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację 
danych osobowych.

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego 
dziecka

................................................................................................................
(Imię i nazwisko autora pacy)

autora pracy w związku z jego udziałem w Konkursie Wydawnictwa MBBooks dla 
Bibliotek szkolnych i publicznych w Polsce na rysunek na okładkę książki Margarett 
Borroughdame „Jesień plecień - album wierszy jesiennych dla dzieci” we wszelkich 
ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach, w tym 
publikacji danych osobowych autora pracy w książce Margarett Borroughdame 
„Jesień plecień - album wierszy jesiennych dla dzieci”.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu, 
umieszczonych danych osobowych, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. 
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/ma dobrowolności podania danych 
oraz, że zostałem/łam poinformowany/na o prawie wglądu do podanych danych oraz 
możliwości ich poprawiania.

..........................................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego autora pracy)

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego autora pracy na udział w konkursie i 
rozpowszechnianie przesłanej pracy.

Wyrażam zgodę na udział 

……………………………………………………………………………….
(Imię i nazwisko autora pacy)

w Konkursie Wydawnictwa MBBooks dla Bibliotek szkolnych i publicznych w Polsce 
na rysunek na okładkę książki Margarett Borroughdame „Jesień plecień - album 
wierszy jesiennych dla dzieci” na zasadach opisanych w Regulaminie Konkursu.



Oświadczam, że praca jest pracą własną dziecka, nieprzedstawianą wcześniej         
w innych konkursach i wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przesłanej pracy                                                                                                             
przez Organizatora Konkursu. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie, 
przetwarzanie i rozpowszechnianie zgłoszonej pracy plastycznej oraz na 
przeniesienie na Wydawnictwo MBBooks autorskich praw majątkowych i praw 
pokrewnych do ww. utworu (w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie 
zależnych praw autorskich oraz przenoszenia tych praw na inne osoby) wraz z 
prawem dokonywania w nich wielokrotnych zmian oraz prawem własności 
egzemplarzy ww. utworu oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i 
rozporządzania nimi w kraju i za granicą, na polach eksploatacji określonych wart. 50 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w
szczególności prawo do:
b) zwielokrotniania pracy wszelkimi technikami,
c) utrwalania,
d) wprowadzania do obrotu,
e) wprowadzania do pamięci komputera,
f) publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia,
g) wystawienia,
h) wyświetlenia,
i) najmu,
j) dzierżawy,
k) prezentacji w mediach, w tym także elektronicznych oraz w Internecie

.........................................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego autora pracy)

W przypadku wygranej w konkursie, nagrody proszę przesłać na adres:

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

..........................................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego autora pracy)


