
DEKLARACJA   DLA   RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 

 

Ja niżej   podpisany/a,   działając   w   imieniu   i   na   rzecz    mojego     dziecka 

 ....................................................................................urodzonego .............................................. 
               (imię i nazwisko dziecka)                                                                 (data urodzenia)                                                      

przenoszę nieodpłatnie na Publiczną Szkołę Podstawową i Publiczne Gimnazjum  

im. Pauli Montal, Sióstr Pijarek w Rzeszowie  autorskie prawa majątkowe do wykonanej 

przez moje dziecko pracy w ramach konkursu na projekt graficzny sztandaru dla szkoły,  

w następującym zakresie: 

 utrwalania i zwielokrotniania pracy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, techniką cyfrową w dowolnych publikacjach, w tym również  

w publikacjach promocyjnych i marketingowych oraz techniką hafciarską, bez 

względu na liczbę wydań i wysokość nakładów oraz pojedynczych egzemplarzy, 

 wprowadzenie egzemplarzy z pracą do obrotu, 

 publicznego wykonania, wystawiania i odtwarzania. 

  

 Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą przystąpienia dziecka  

do konkursu. Ponadto potwierdzam, że z chwilą przystąpienia  dziecka do konkursu, 

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum im. Pauli Montal, Sióstr Pijarek 

nabywa własność złożonego egzemplarza pracy. 

 Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

przez Publiczną Szkołę Podstawową i Publiczne Gimnazjum im. Pauli Montal, Sióstr Pijarek  

w Rzeszowie w celach marketingowych obecnie, a także w przyszłości. 

 

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

(imię i nazwisko matki / ojca / opiekuna) 

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

(miejscowość, ulica, nr domu) 

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

(kod pocztowy, poczta) 

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

Data i podpis matki / ojca / opiekuna 



DEKLARACJA   DLA   PEŁNOLETNICH  

UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

 

Ja niżej   podpisany/a przenoszę nieodpłatnie na Publiczną Szkołę Podstawową  

i Publiczne Gimnazjum im. Pauli Montal, Sióstr Pijarek w Rzeszowie autorskie prawa 

majątkowe do wykonanej przeze mnie pracy w ramach konkursu na projekt graficzny 

sztandaru dla szkoły w następującym zakresie: 

 utrwalania i zwielokrotniania pracy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, techniką cyfrową w dowolnych publikacjach, w tym również  

w publikacjach promocyjnych i marketingowych oraz techniką hafciarską,  

bez względu na liczbę wydań i wysokość nakładów oraz pojedynczych egzemplarzy, 

 wprowadzenie egzemplarzy z pracą do obrotu, 

 publicznego wykonania, wystawiania i odtwarzania. 

  

 Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą przystąpienia  

do konkursu. Ponadto potwierdzam, że z chwilą mojego przystąpienia do konkursu, Publiczna 

Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum im. Pauli Montal, Sióstr Pijarek  nabywa 

własność złożonego egzemplarza pracy. 

 Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Publiczną Szkołę Podstawową i Publiczne Gimnazjum im. Pauli Montal, Sióstr Pijarek  

w Rzeszowie w celach marketingowych obecnie, a także w przyszłości. 

 

 

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

(imię i nazwisko) 

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

(miejscowość, ulica, nr domu) 

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

(kod pocztowy, poczta) 

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

Data i podpis  

 


