
Załącznik do uchwały nr   54 /2021   

Krajowego Zarządu PZD z dnia 16 marca 2021 r. 

 

Formularz 

Zgłoszenia do konkursu pn. „40 lat Polskiego Związku Działkowców  

– dziedzictwo i przyszłość” 

 

Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………... 

Tytuł pracy konkursowej ……………………………………………………………….. 

ROD, miejscowość, nr działki ………………………………………………………….. 

Staż w PZD …………………………………………………………………………….. 

Pełnione funkcje w PZD*……………………………………………………………... 

Adres korespondencyjny ……………………………………………………………….. 

Materiały dołączone do pracy, które powinny być odesłane: 

1……………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………… 

*Jeśli były pełnione 

Oświadczenia i zgody: 

1) Oświadczam, że moja praca konkursowa jest wynikiem mojej samodzielnej pracy. 

Przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawami osób trzecich osobiste i 

majątkowe prawa do pracy konkursowej w zakresie umożliwiającym udzielenie 

licencji lub przeniesienie na Organizatora praw autorskich majątkowych, oraz że 

nie mają miejsca żadne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na 

odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania z pracy konkursowej. 

2) Z chwilą doręczenia pracy konkursowej, udzielam Organizatorowi nieodpłatnej 

niewyłącznej licencji na korzystanie z pracy konkursowej przez czas nieokreślony 

na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji: (1)w zakresie 

utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2)w zakresie obrotu oryginałem albo 

egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie 

lub najem oryginału albo egzemplarzy; 3)w zakresie rozpowszechniania utworu w 

sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 



miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Zezwalam również na udzielanie przez 

Organizatora dalszych licencji na korzystanie z mojej pracy konkursowej. 

Oświadczam, iż przysługują mi pełne prawa, w tym autorskie prawa osobiste i 

majątkowe do utworu, a w szczególności, że utwór ten jako całość ani jego 

fragmenty nie naruszają praw osób trzecich. W czasie trwania Konkursu 

zobowiązuję się nie udzielać licencji na korzystanie z mojej pracy konkursowej 

innym osobom ani nie przenosić praw do tego utworu na osoby trzecie. 

Zobowiązuję się także poinformować Organizatora o każdej zmianie dotyczącej 

moich praw do pracy konkursowej. 

3) W przypadku otrzymania nagrody w konkursie, w chwilą jej wydania - przenoszę 

na rzecz Organizatora nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej 

pracy konkursowej na czas nieokreślony, na terytorium całego świata, na 

następujących polach eksploatacji: 1)w zakresie utrwalania i zwielokrotniania 

utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2)w 

zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 3)w 

zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

4) Wyrażam zgodę, na nieodpłatne nabycie przez Organizatora (z dniem wydania 

nagrody) własności egzemplarza pracy konkursowej wraz z jej załącznikami 

(utrwalonego w wersji papierowej oraz elektronicznej), z wyłączeniem materiałów 

wymienionych w formularzu, które mają zostać odesłane.  Wyrażam zgodę na 

wykonanie przez Organizatora (w razie potrzeby) kopii materiałów, które mają 

zostać odesłane.  

5) Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych 

zawartych w formularzu zgłoszenia do niniejszego konkursu oraz zawartych w 

pracy konkursowej (w tym dysponuje zgodami na przetwarzanie danych 

osobowych osób ewentualnie wymienionych w pracy konkursowej), w celu 

przeprowadzenia ww. konkursu. W szczególności, zezwalam na wykorzystanie 

mojego imienia, nazwiska, ROD, miejscowości oraz numeru działki podanych w 

formularzu, w celu informowania o moim udziale w konkursie w wydawnictwach 

związkowych, w jubileuszowych, w Biuletynie Informacyjnym, na stronach 

internetowych PZD. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o 

zasadach przetwarzania moich danych osobowych przez Polski Związek 

Działkowców – stowarzyszenie ogrodowe z siedzibą w Warszawie – Jednostkę 

Krajową, zgodnie z art. 13 RODO.  

 

…………………………………..   ………………………………… 
                (Miejscowość i data)        (Podpis uczestnika konkursu) 


