
   Załącznik nr 1 

   do Regulaminu konkursu 

„Smaki, które pamiętam z dzieciństwa” 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE POD HASŁEM 

„Smaki, które pamiętam z dzieciństwa" 

 

1. Imię i Nazwisko/Nazwa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2.Adres 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Numer telefonu, adres e-mail 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Nazwa potrawy konkursowej wraz z opisem przygotowania  

(W sytuacji gdy nazwa potrawy konkursowej wraz jej z opisem przygotowania potrawy  

w szczególności: składniki, opis przygotowania, historia potrawy nie zmieściły się  

w odpowiednich rubrykach zgłoszenia udziału, ciąg dalszy zamieszcza się na kolejnych, 

ponumerowanych kartach formatu A 4, ze wskazaniem uzupełnianej rubryki. Pod dodaną  

do formularza treścią należy złożyć podpis): 

 

Nazwa potrawy 

___________________________________________________________________________ 

Składniki: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Opis przygotowania 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Historia potrawy 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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

(Czytelny podpis uczestnika konkursu) 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

UCZESTNIKA KONKURSU 

1. Akceptuję w całości postanowienia Regulaminu Konkursu Plastycznego i Literackiego pod 

hasłem „Smaki, które pamiętam z dzieciństwa”, organizowanego przez Agencję Rynku 

Rolnego z siedzibą w Warszawie i wyrażam zgodę na przeprowadzenie konkursu zgodnie  

z niniejszym Regulaminem. 

2. Zgłaszam przepis potrawy wraz z historią pochodzenia oraz zdjęciem do Konkursu,  

które nie były kiedykolwiek publikowane przez osoby trzecie i są wolna od jakichkolwiek 

praw osób trzecich – jednocześnie, jako autor pracy zobowiązuję się do ponoszenia 

odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu wad prawnych powyższej pracy. 



3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na: wykonane przez pracowników Organizatora  

(w ramach ich obowiązków służbowych) zdjęć nagrodzonej wystawki potrawy oraz na ich 

wykorzystanie, rozpowszechniane, zwielokrotniane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

państw Unii Europejskiej, innych państw, bez ograniczenia egzemplarzy oraz liczby wydań, 

w dowolnej formie w szczególności ilustracji do kalendarzy, książek, broszur, folderów, 

czasopism, w gazetach na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego itp. na wszystkich 

znanych polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 

w celach związanych z konkursem jak i realizacją ustawowych zadań Agencji wynikających  

z art. 11 ust. 1 pkt 3 a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji 

niektórych rynków rolnych (Dz. U z 2012 r. poz. 633, z późn. zm.) związanych  

z promowaniem, informowaniem o produktach rolnych i żywnościowych, metodach  

ich produkcji a także systemach jakościowych produktów rolnych i żywnościowych.   

4. Przekazuję, pracę konkursową, tj. przepis potrawy wraz z historią jej pochodzenia na karcie 

zgłoszenia udziału w Konkursie, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz zdjęcie 

potrawy w formie wydruku kolorowego w dowolnym rozmiarze lub w formie płyty CD 

zawierającej wersję elektroniczną zdjęcia potrawy, wykonane zgodnie z Regulaminem 

Konkursu oraz zobowiązuję się do przeniesienia na Organizatora majątkowych praw 

autorskich do pracy oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania 

pracą w całości i we fragmentach z możliwością jej przetwarzania do wydruku kolorowego, 

do wydania go na elektronicznych nośnikach informacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

państw Unii Europejskiej, innych państw, w których podejmowana będzie działalność 

promocyjna, informacyjna mająca na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, 

metod produkcji a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych zgodnych  

ze statutową działalnością Agencji Rynku Rolnego, bez ograniczenia egzemplarzy oraz liczby 

wydań we wszystkich wersjach językowych na czas nieograniczony, na wszystkich znanych 

w dniu przeniesienia polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631,  

z późn. zm.) w tym: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy - wytwarzania określoną techniką 

egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową;  

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono pracę - 

wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy; 



c) w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż wcześniej wymieniony - 

publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania  

i reemitowania, wykorzystania w ramach webcastingu, a także publicznego udostępniania 

pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, 

d) w zakresie tworzenia i rozpowszechniania dzieł zależnych zrealizowanych przy 

wykorzystaniu pracy - korzystania z nich na wszystkich polach eksploatacji określonych od 

lit. a do c ust. 4, we wszystkich wersjach językowych, na rzecz Organizatora. 

5. Zobowiązuję się przenieść na zamawiającego nieograniczone prawo do zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań pracy we wszystkich wersjach 

językowych na wszystkich znanych w dniu przeniesienia polach eksploatacji określonych od 

lit. a do d ust.4. 

6. Powierzam Organizatorowi Konkursu wykonywanie przysługujących mi osobistych 

praw autorskich, w szczególności Organizator uprawniony jest do: 

a) dokonywania wszelkich zmian w pracy, w tym również do wykorzystywania go w części 

lub w całości, łączenia z innymi utworami oraz nadzoru nad sposobem korzystania  

z pracy, 

b) podejmowania decyzji o wykonywaniu prawa autorstwa pracy tj. do podejmowania 

decyzji o oznaczeniu pracy imieniem oraz nazwiskiem lub rozpowszechniania  

jej anonimowo, 

c) do decydowania o pierwszym udostępnieniu pracy publiczności bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

7. Zobowiązuję się do niewykonywania wobec Organizatora przysługujących mi 

osobistych praw autorskich, Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby 

trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń. 

8. Przejście praw autorskich powoduje przejście na organizatora prawa własności 

egzemplarza pracy konkursowej wykonanej w postaci przepisu potrawy wraz z jej zdjęciem  

i historią pochodzenia na karcie zgłoszenia udziału w Konkursie, stanowiącej Załącznik nr 1 

do Regulaminu oraz zdjęcie potrawy w formie wydruku kolorowego w dowolnym rozmiarze 

lub w formie płyty CD zawierającej wersję elektroniczną zdjęcia potrawy, wykonane zgodnie 

z Regulaminem Konkursu oraz gotowej wystawki potrawy.  

8. Wyrażam zgodę na przejście majątkowych praw autorskich, o których mowa w ust. 4 

oświadczenia oraz prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do 

pracy, prawa własności do egzemplarza:  



˗ przepisu potrawy wraz z historią jej pochodzenia na karcie zgłoszenia udziału w 

Konkursie stanowiącej Załącznik Nr 1 do Regulaminu , 

˗ zdjęcia potrawy w formie wydruku kolorowego w dowolnym rozmiarze lub w formie CD 

zawierającej wersję elektroniczna zdjęcia, egzemplarza zdjęcia potrawy w formie 

wydruku komputerowego w dowolnym rozmiarze, płyty CD zawierającej wersję 

elektroniczną zdjęcia potrawy, oraz gotowej wystawki potrawy z chwilą nagrodzenia 

pracy, tj. zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu przez Dyrektora Oddziału 

Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Łodzi. 

9. Jestem świadoma/y możliwości opublikowania pracy w dowolnej formie przez 

Organizatora lub osoby trzecie, którym Organizator zleci taką publikację. 

10. Oświadczam, że wraz z przeniesieniem praw majątkowych przenoszę na Organizatora 

Konkursu zgłoszenie przepisu potrawy wraz z jego historią oraz nośniki, na których 

dostarczyłem pracę. 

11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu dla potrzeb 

niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

12. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu 

naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem  

z pracy konkursowej, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowanie związane  

z roszczeniami takich osób. 

13. Oświadczam, że za wykonanie oraz dostarczenie nagrodzonej pracy zgodnie  

z Regulaminem konkursowymi przeniesienie do pracy: majątkowych praw autorskich oraz 

przeniesienie prawa do wykonywania zależnych praw autorskich do opracowań pracy na 

wymienionych w oświadczeniu wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ust. 4 i 5 

oświadczenia oraz za niewykonywanie wobec Organizatora przysługujących mu osobistych 

praw autorskich oraz za przeniesienie własności egzemplarza: pracy konkursowej, nośników 

elektronicznych w formach opisanych jak w ust. 2 - wynagrodzenie nie przysługuje. 

 

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

 

Miejscowość i data                                                                         Czytelny podpis autora pracy 

 

 


