
Załącznik  
do Regulaminu Konkursu  

Fotograficznego 
„Piękna Nasza polska cała – nasze tradycje” 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
KONKURS FOTOGRAFICZNY „Pi ękna Nasza Polska cała – nasze tradycje” 

 
Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz  
ze zdjęciami do 30 września 2018 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Koninie, Wydział 
Edukacji i Spraw Społecznych, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin z dopiskiem Konkurs 
Fotograficzny. 
 
Poni ższe informacje prosz ę wypełni ć drukowanymi literami: 
 
Imię i nazwisko………………………………………………………………………………….……… 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………… 

Telefon………………………………………………………………………………………………….. 

e-mail……………………………………………………………………………………………………. 

Wiek……... 

 
Zdjęcia zgłaszane do konkursu (w zale żności od ilo ści zdj ęć): 
 
Zdjęcie nr 1  
Nazwa pliku…………………………………….…………………...…………….……………………. 
Tytuł zdjęcia………………………………………………………………………………..…………… 
Krótki opis zdjęcia..…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zdjęcie nr 2  
Nazwa pliku…………………………………….…………………...…………….……………………. 
Tytuł zdjęcia………………………………………………………………………………..…………… 
Krótki opis zdjęcia..…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zdjęcie nr 3 
Nazwa pliku…………………………………….…………………...…………….……………………. 
Tytuł zdjęcia………………………………………………………………………………..…………… 
Krótki opis zdjęcia..…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 



Zdjęcie nr 4  
Nazwa pliku…………………………………….…………………...…………….……………………. 
Tytuł zdjęcia………………………………………………………………………………..…………… 
Krótki opis zdjęcia..…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zdjęcie nr 5  
Nazwa pliku…………………………………….…………………...…………….……………………. 
Tytuł zdjęcia………………………………………………………………………………..…………… 
Krótki opis zdjęcia..…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem 
przesłanych zdjęć oraz że przenoszę bezpłatnie na Powiat Koniński i Radę Seniorów 
Powiatu Konińskiego prawa autorskie i pokrewne do przesłanych przeze mnie zdjęć,  
na następujących polach eksploatacji: nieograniczonego w czasie korzystania  
i rozporządzania zdjęciami, a w szczególności: publicznego wykorzystania zdjęć, utrwalenia  
i zwielokrotnionego druku, wykorzystywania w celach marketingowych, promocyjnych, 
reklamowych.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych zawartych  
w niniejszym formularzu wyłącznie na potrzeby konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 
10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). 
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu i wyrażam 
zgodę na warunki w nim zawarte.                                                                       
 
 
Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska                   
w związku z udziałem w Konkursie. 
 
Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy, ponoszę wyłączną odpowiedzialność za 
ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w przedłożonej pracy,                            
a także przyjmuję wszystkie warunki Konkursu zawarte w Regulaminie. 
 
 

 

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


