Załącznik nr 1
Do Regulaminu Konkursu
Formularz Zgłoszeniowy
……………………..……………………

/pieczęć Szkoły/
Dane Szkoły
Adres korespondencyjny
Numer telefonu do szkoły
Adres e-mail do szkoły
Imię i nazwisko Opiekuna uczniów
Telefon komórkowy
uczniów

do

Opiekuna

Zapoznałem/am się i akceptuję warunki udziału w konkursie kulinarnym zawarte w Regulaminie.

TAK

NIE
Własnoręczny podpis Opiekuna Uczniów

Dane Ucznia 1
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Telefon / e-mail
Nr legitymacji szkolnej
Zgłaszam chęć uczestnictwa w konkursie kulinarnym, zapoznałem się i akceptuję warunki Regulaminu oraz wyrażam zgodę na
wykorzystanie mojego wizerunku, moich zdjęć, potraw według mojego przepisu w materiałach promocyjnych Organizatora i
Realizatora

TAK

NIE
Własnoręczny podpis Ucznia 1

Dane Ucznia 2
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Telefon / e-mail
Nr legitymacji szkolnej
Zgłaszam chęć uczestnictwa w konkursie kulinarnym, zapoznałem się i akceptuję warunki Regulaminu oraz wyrażam zgodę na
wykorzystanie mojego wizerunku, moich zdjęć, potraw według mojego przepisu w materiałach promocyjnych Organizatora i
Realizatora

TAK

NIE
Własnoręczny podpis Ucznia 1

……………………………………
Data i podpis Dyrektora Szkoły

…………………………………….
Data i podpis Opiekuna Uczniów

Załącznik nr 2
Do Regulaminu Konkursu

Formularz dotyczący Pracy
1. Nazwa dania
.................................................................................................................................................
2.

Wykorzystany/e produkt/y
1) …………………….…..;
2) …………………………;
3) …………………………;
4) ……………………..…..;
5) ………………………….;
6) ………………………….,

3. Przewidywany czas wykonania dania
..................................................................................................................................
4. Spis składników z podaniem gramatury
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
5. Opis technologiczny przyrządzenia potrawy 1
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

……………………….
pieczątka Szkoły

……………………………………..
czytelny podpis
osoby upoważnionej
do reprezentowania Szkoły

1 W przypadku zbyt małej ilości miejsca do opisu, należy kontynuować go na stronie dodatkowej, umieszczając pieczątkę i podpis na zakończenie

opisu.

Załącznik Nr 3
do regulaminu Konkursu
…………………………….……….
imię i nazwisko Uczestnika Konkursu

……………………………………..
adres zamieszkania Uczestnika Konkursu

……………………………………..
nazwa i adres Szkoły

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU 2

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu Konkursu Kulinarnego „Bitwa na drobiowe
smaki” organizowanego przez Krajową Federację Hodowców Drobiu i Producentów Jaj i w pełni
akceptuję jego postanowienia.

Oświadczam również, że wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych
zawartych w Zgłoszeniu Konkursowym, w związku i dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu,
zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwane dalej „RODO” oraz innych
przepisów prawa krajowego z zakresu ochrony danych osobowych.

TAK

………………………………
miejscowość, data

NIE

……….…………………………….
czytelny podpis Uczestnika Konkursu

2W przypadku zespołów dwuosobowych, niniejsze oświadczenie wypełnia odrębnie każdy uczeń biorący udział w Konkursie.

Załącznik Nr 4
do regulaminu Konkursu
…………………………….……….
imię i nazwisko Uczestnika Konkursu

……………………………………..
adres zamieszkania Uczestnika Konkursu

……………………………………..
nazwa i adres Szkoły

OŚWIADCZENIE MAŁOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU 3

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu Konkursu Kulinarnego „Bitwa na drobiowe
smaki” organizowanego przez Krajową Federację Hodowców Drobiu i Producentów Jaj i w pełni
akceptuję jego postanowienia.

Oświadczam również, że wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich
danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu Konkursowym, w związku i dla
potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie z postanowieniami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L
119, s. 1) – zwane dalej „RODO” oraz innych przepisów prawa krajowego i
wspólnotowego z zakresu ochrony danych osobowych.

…
…
…
…
TAK
NIE
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
………………………………
……….…………………………….
…
…
miejscowość, data
czytelny podpis Uczestnika Konkursu
…
…
…
…
…
…
Ja, niżej podpisany/na, ...…………………………………………………………..…………………..,
(imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego)
…
…
…
…
jako przedstawiciel ustawowy małoletniego/ej………………………………………………………….
.
.
(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu)
.
.
…
…
wyrażam zgodę na złożenie przez Uczestnika Konkursu powyższego oświadczania i potwierdzam
jego treść.
…
…
…
…
…
………………………………
……….…………………………….
miejscowość, data
czytelny podpis przedstawiciela
…
ustawowego małoletniego/ej
…
…
3W przypadku zespołów dwuosobowych, niniejsze oświadczenie wypełnia odrębnie każdy uczeń biorący udział w Konkursie.
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Załącznik Nr 5
do regulaminu Konkursu

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
OSOBY MAŁOLETNIEJ NA UDZIAŁ W KONKURSIE

Ja, niżej podpisany/na …………………………………………. …………………………
(imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego)

wyrażam zgodę na udział …………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, data urodzenia)

W Konkursie kulinarnym pt.: „Bitwa na drobiowe smaki”, organizowanego Krajową Federację
Hodowców Drobiu i Producentów Jaj.

……………………………………
miejscowość, data

……………………………………………..
czytelny podpis przedstawiciela
Ustawowegomałoletniego/ej

Załącznik Nr 6
do regulaminu Konkursu

Oświadczenia
dotyczące udzielenia licencji i wykonywania praw zależnych

1. Ja, niżej podpisany/na………………………………………………………………………….………......,
(imię i nazwisko Autora Pracy)

zwany/na dalej „Autorem”, oświadczam, że przysługują mi wszelkie prawa, w tym nieograniczone
autorskie
prawa
majątkowe,
do
pracy
o
nazwie
.………………………………
………………………………………………………………………………………………………………,
zgłoszonej do Konkursu Kulinarnego pt.: „Bitwa na drobiowe smaki” zwanej dalej „Pracą”.
2. Oświadczam, że udzielam Organizatorowi i Realizatorowi Konkursu, zwanymi dalej
„Licencjobiorcą”,nieodpłatnie, na czas nieoznaczony, wyłącznej licencji na korzystanie z Pracy, w
kraju i za granicą, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenie;
2) zwielokrotnienie przy zastosowaniu technik drukarskich, komputerowych i cyfrowych;
3) wprowadzenie do obrotu;
4) wprowadzenie do pamięci komputera;
5) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym.
3. Zezwalam Licencjobiorcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Pracy, a także
wyrażam zgodę na zezwalanie przez Licencjobiorcę podmiotom trzecim na wykonywanie przez te
podmioty praw zależnych w powyższym zakresie.
4. Oświadczam, że jestem odpowiedzialny względem Licencjobiorcy za ewentualne roszczenia
osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej w odniesieniu do Pracy, w
tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.).W przypadku wystąpienia przeciwko
Licencjobiorcy przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw,
zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Licencjobiorcy od obowiązku świadczeń z tego
tytułu.

……………………………………………………………
(data i podpis Autora Pracy)

Ja, niżej podpisany/na, ...…………………………………………………………..…………………..,
(imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego)

jako przedstawiciel ustawowy małoletniego/ej………………………………………………………….
(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu)

wyrażam zgodę na złożenie przez Uczestnika konkursu powyższego oświadczenia i potwierdzam jego
treść.

………………………………
miejscowość, data

……….…………………………….
czytelny podpis przedstawiciela
ustawowego małoletniego/ej

Załącznik Nr 7
do regulaminu Konkursu
…………………………….……….
imię i nazwisko
Uczestnika Konkursu
……………………………………..
adres zamieszkania Uczestnika Konkursu
……………………………………..
PESEL, nr dow. os.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby pełnoletniej

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku dla Konkursu
kulinarnego pt.: „Bitwa na drobiowe smaki”, przez Organizatora i Realizatora - dla potrzeb
wykonania materiałów pokonkursowych.

………………………………
miejscowość, data

……….………………………………….
czytelny podpis Uczestnika Konkursu

Załącznik Nr 8
do regulaminu Konkursu

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
MAŁOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU
NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja, niżej podpisany/na …………………………………………. ……………….…………………
(imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego)

wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku
…………………………………………………………………………………………..……………….
(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, data urodzenia)

Dla potrzeb Konkursu kulinarnego pt.: „Bitwa na drobiowe smaki” przez Organizatora,
Realizatora oraz dla potrzeb wykonania materiałów pokonkursowych.

……………………………………
miejscowość, data

……………………………………………..
czytelny podpis przedstawiciela
Ustawowegomałoletniego/ej

