
 

Zał. 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  
DO XIX EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „ZABYTKOWA ARCHITEKTURA WSI OPOLSKIEJ-

2015” 
(DLA OSOBY POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA) 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Wiek  

E-mail, telefon  

Liczba zgłoszonych prac  

WYKAZ PRAC KONKURSOWYCH: 

L.p. Obiekt i jego lokalizacja Tytuł pracy Format Kolorowy 
Czarno-

biały 
Uwagi 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

Oświadczam, ze jestem autorką/autorem* prac zgłoszonych do XX konkursu fotograficznego „Zabytkowa 
architektura wsi opolskiej” W przypadku przyznania nagrody lub wyróżnienia wyrażam zgodę na przekazanie tych prac 
w formie darowizny dla Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Jednocześnie przenoszę majątkowe prawa autorskie przynależne 
tym pracom na rzecz Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu – nieodpłatnie i na czas nieokreślony – w tym między innymi prawo 
reprodukowania ich w celach reklamowych, informacyjnych, wydawniczych i naukowych. 

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

 data i miejscowość                 imię i nazwisko 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) oraz wykorzystania przez organizatorów fotografii z moim 
wizerunkiem, pochodzącym z wernisażu, w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu. 
 

................................................      .......................................................... 
 data i miejscowość                 imię i nazwisko 

 

* niepotrzebne skreślić 



 

Zał. 2 

KARTA ZGŁOSZENIA  

DO XIX EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „ZABYTKOWA ARCHITEKTURA WSI OPOLSKIEJ-
2015” 

(DLA OSOBY W WIEKU 10-16 LAT) 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Wiek  

E-mail, telefon  

Liczba zgłoszonych prac  

WYKAZ PRAC KONKURSOWYCH: 

L.p. Obiekt i jego lokalizacja Tytuł pracy Format Kolorowy 
Czarno-

biały 
Uwagi 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

Oświadczam, ze autorką/autorem* prac zgłoszonych do XX konkursu fotograficznego „Zabytkowa architektura 
wsi opolskiej” jest ........................................................... i jako rodzic/opiekun prawny* - w przypadku przyznania nagrody 
lub wyróżnienia, wyrażam zgodę na przekazanie tych prac w formie darowizny dla Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. 
Jednocześnie przenoszę majątkowe prawa autorskie przynależne tym pracom na rzecz Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu – 
nieodpłatnie i na czas nieokreślony – w tym między innymi prawo reprodukowania ich w celach reklamowych, 
informacyjnych, wydawniczych i naukowych. 

 
................................................      .......................................................... 
 data i miejscowość                 imię i nazwisko 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) oraz wykorzystania przez organizatorów fotografii z moim 
wizerunkiem, pochodzącym z wernisażu, w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu. 
 

................................................      .......................................................... 
 data i miejscowość                 imię i nazwisko 

 

* niepotrzebne skreślić 


