
Załącznik nr 5 

do Regulaminu konkursu na opracowanie 
projektu graficznego logo Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lanckoronie 

Oświadczenie autora projektu logo Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie 

1. Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy w „Konkursie na opracowanie 
projektu graficznego logo Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie” 
organizowanego przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie 
oraz że praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich ani obowiązujących 
przepisów prawa.

2. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia „Regulaminu konkursu na 
opracowanie projektu graficznego logo Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia    
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) przez  
organizatora konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i 
rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z „Regulaminem konkursu na opracowanie 
projektu graficznego logo Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie”, w tym na ich 
opublikowanie m. in. w środkach masowego przekazu oraz na stronach 
internetowych Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie i Gminy Lanckorona .

3. Oświadczam, że nie jestem członkiem komisji konkursowej ani członkiem ich 
najbliższych rodzin.

4. Wyrażam zgodę na prezentowanie zgłoszonej pracy konkursowej w materiałach 
dotyczących konkursu (strona internetowa, prasa, dokumentacja konkursowa).

5. Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do utworu – pracy mojego 
autorstwa - na Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie w przypadku, gdy praca 
otrzyma nagrodę.

6. Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie, w związku z przeniesieniem na niego 
praw autorskich do utworu, jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim 
na korzystanie z praw do dzieła oraz zbycia majątkowych praw autorskich 
stanowiących przedmiot niniejszego oświadczenia.

7. Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie  może według własnego uznania 
dokonywać modyfikacji lub poprawek utworu (dzieła) nabytego na mocy niniejszego 
oświadczenia.

…………………………………                …………………………………………….. 
    (miejscowość i data)  (czytelny podpis autora/autorów projektu)* 

 * Załącznik z oświadczeniem należy umieścić w zaklejonej kopercie, opatrzonej godłem, takim samym 
jak prace konkursowe oraz opis projektu i dołączyć do wspólnego pakietu.
** W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice lub prawni opiekunowie




