
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Relacja z rejsu 2015” 

 

Karta zgłoszenia do udziału w konkursie 

„Relacja z rejsu 2015” 

 

dane teleadresowe  

 

 

Potwierdzenie zgłoszenia do udziału w konkursie oraz prawdziwości danych 

zawartych w karcie zgłoszenia 

 

Potwierdzam przystąpienie do konkursu organizowanego przez żeglarski portal 

internetowy Tawerna Skipperów. Informuję, iż zapoznałem/-łam się z regulaminem 

konkursu.  

 

 

 

 

Miejscowość, data      podpis uczestnika 

 

 

 

 

*Kartę wraz ze zgodą uczestnika konkursu na przetwarzanie i publikację danych 

osobowych prosimy dołączyć do pracy konkursowej.  

 

Nazwisko i imię  
 
 

Telefon  
 
 

Adres e-mail  
 
 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu „Relacja z rejsu 2015” 

 

Zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie  

i publikację danych osobowych 

 

 

Dane osobowe:  

 

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie i publikację danych 

osobowych  

 

„Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na podawania do publicznej wiadomości mojego imienia 

i nazwiska w związku z udziałem w konkursie „Relacja z rejsu 2015” organizowanym przez 

żeglarski portal internetowy Tawerna Skipperów we wszelkich informacjach o wynikach tego 

konkursu. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych 

zamieszczonych w zgłoszeniu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/-a dobrowolności 

podania danych, oraz że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych i ich poprawiania”. 

 

 

Data i czytelny podpis   

 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 

Zgodę uczestnika konkursu na przetwarzanie i publikację danych osobowych wraz z kartą 

zgłoszeniową prosimy dołączyć do pracy konkursowej.  



 

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu „Relacja z rejsu 2015” 

 

Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich  

do pracy wykonanej w ramach konkursu 

 

 

Dane osobowe:  

 

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich do pracy wykonanej w 

ramach konkursu 

 „Relacja z rejsu 2015” 

 

Oświadczam, że przekazuję prawa autorskie do pracy wykonanej w ramach 

konkursu „Relacja z rejsu 2015” żeglarskiemu portalowi internetowemu Tawerna 

Skipperów, będącemu własnością firmy Charter Navigator Sp. z.o.o. Za 

przekazanie praw nie przysługuje mi wynagrodzenie. 

 

 

Data i czytelny podpis   

 

 

 

 

 

Zgodę o przekazaniu praw autorskich do pracy wykonanej w ramach konkursu prosimy 

dołączyć do pracy konkursowej. 


