
OTO GŁOWNA FOTO 2023 „Cztery pory roku”  

Konkurs fotograficzny 

REGULAMIN

§ 1

ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Os!rodek Kultury w Głownie

2. Konkurs realizowany jest pod patronatem Burmistrza Głowna

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wprowadza się Regulamin konkursu OTO GŁOWNA FOTO

2. Regulamin okres! la prawa i obowiązki Organizatora, warunki uczestnictwa w kon-

kursie.

3. Kaz0dy  z  Uczestniko! w  konkursu  zobowiązany  jest  do  zapoznania  się  z  tres!cią

niniejszego regulaminu.

4. W  czasie  trwania  Konkursu  tres!c!  Regulaminu  będzie  dostępna  do  wglądu

w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej mok.glowno.pl

§ 3

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest:

 ukazanie piękna Miasta Głowna i najbliz0szej okolicy

 promocja miasta poprzez two! rczos!c! fotograficzną

 inspirowanie do aktywnos!ci artystycznej w dziedzinie fotografii
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§ 4

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem  konkursu  jest  wybo! r  najlepszych  fotografii  przedstawiających  piękno

miasta  inspirowanych  czterema  porami  roku  a  wykonanych  w  następujących

kategoriach:

1. Pejzaż

2. Architektura

3. Rodzinna Re-Kreacja

§ 5

KRYTERIA OCENY PRAC

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatoro! w, kto! re uwzględni następujące

elementy:

 spełnienie warunko! w formalnych, o kto! rych mowa w § 6 i 7 niniejszego 

regulaminu

 powiązanie tematyki zdjęcia z obszarem Miasta Głowna

 estetykę i techniczną jakos!c! zdjęcia

 oryginalnos!c! ujęcia tematu

§ 6

UCZESTNICY

 Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 13-17 lat oraz oso! b pełnoletnich.

§ 7

ZASADY UDZIAŁU

1. Kaz0dy uczestnik moz0e zgłosic! do konkursu maksymalnie 4 zdjęcia reprezentujące

jedną bądz!  kilka kategorii, o kto! rych mowa w § 4 regulaminu.

2. Zgłaszana do konkursu praca musi byc!  własnos!cią autora i muszą przysługiwac!

mu do niej autorskie prawa majątkowe.
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3. Format  pracy  konkursowej  –  plik  JPEG  w  rozdzielczości  300  dpi,  30  cm

dłuższy bok.

4. Do konkursu moz0na zgłaszac! jedynie prace wykonane osobis!cie.

5. Plik  nalez0y  opisac!  wg  wzoru  zamieszczonego  poniz0ej  (bez  polskich  znako! w):

imię_nazwisko_tytuł, przykład: jan_kowalski_nad zalewem

6. Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  dostarczenie  prac  fotograficznych

drogą  elektroniczną  (poprzez  platformy:  wetransfer,  dropbox  i  inne)  wraz  z

wypełnioną  i  własnoręcznie  podpisaną  Kartą  Zgłoszenia,  na  adres  e-mail:

konkurs@mok.glowno.pl bądz!  przekazanie  na  nos!niku  cyfrowym  (płyta  CD,

pendrive,  inne) do siedziby  Miejskiego Ośrodka Kultury,  ul.  Kopernika 45,

95-015 Głowno z dopiskiem: Konkurs Oto Głowna Foto 2023.  Dostarczone

nos!niki cyfrowe nie będą odsyłane autorom. Moz0na je będzie odebrac! w siedzibie

MOK  po  31  sierpnia  2023 r.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialnos!ci

za  uszkodzenia  nadesłanych  nos!niko! w,  powstałe  z  przyczyn  od  niego

niezalez0nych.

7. Laureaci pierwszych miejsc w kaz0dej z kategorii otrzymają nagrody rzeczowe.

8. Karta  Zgłoszenia  i  Regulamin  dostępne  są  na  stronie:  mok.glowno.pl

oraz glowno.pl

9. Udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowol-

ne.

10. Zdjęcia  zawierające  tres!ci  sprzeczne  z  porządkiem prawnym  Rzeczypospolitej

Polskiej, zawierające tres!ci obraz! liwe lub obelz0ywe, naruszające prawa autorskie

oso! b trzecich, a takz0e zawierające tres!ci erotyczne, niecenzuralne, os!mieszające,

nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralnos!ci,  god-

nos!c!  osobistą, w tym na tle religijnym, etnicznym i rasowym, a takz0e takie, kto! re

nie spełniają wymagan!  okres!lonych niniejszym Regulaminem nie biorą udziału

w Konkursie i podlegają odrzuceniu przez Organizatora.

11. Zdjęcia sprzeczna z Regulaminem lub takie, co do kto! rej Organizator powez!mie

wątpliwos!c!, z0e moz0e ona w inny sposo! b naruszac!  prawa oso! b trzecich, w szcze-

go! lnos!ci  prawa  autorskie  lub  prawa  do  wizerunku,  podlega  odrzuceniu

przez Organizatora.

12. Na decyzje Organizatora o odrzuceniu Zdjęcia konkursowego podjęte na podsta-

wie Regulaminu nie przysługuje odwołanie. Jednoczes!nie Organizator zastrzega
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sobie  prawo  do zmiany  podjętej  decyzji  w  przypadku  zmiany  okolicznos!ci

lub powzięcia nowych informacji.

13. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraz0a zgodę na taką publikację, uczestnik

konkursu ponosi odpowiedzialnos!c! za ewentualne naruszenie praw oso! b trzecich

wynikające z zamieszczenia zdjęcia w serwisie Facebook lub na stronach interne-

towych firmy w szczego! lnos!ci za naruszenie praw autorskich. Uczestnik tym sa-

mym zwalnia Organizatora  od odpowiedzialnos!ci  za  wszelkie  roszczenia  oso! b

trzecich wynikających z faktu publikacji zdjęcia przez Organizatora

§8

NAGRODY W KONKURSIE

1. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator. 

2. Nagrodami w konkursie  OTO GŁOWNA FOTO 2023  są profesjonalne  akcesoria

fotograficzne. 

3. Prawo do Nagrody nie moz0e zostac! przeniesione na inne osoby

§ 9

TERMINARZ

1. Konkurs  rozpoczyna  się  10 listopada 2022 a  fotografie  moz0na  nadsyłac!

do 14 sierpnia 2023 roku w formie elektronicznej lub na adres MOK Głowno.

2. Rozstrzygnięcie  konkursu  nastąpi  z  kon! cem  sierpnia 2023 r.  podczas  s!więta

miasta. 

§10

PRAWA AUTORSKIE

1. Przesyłając  –  zdjęcie  konkursowe  uczestnik  Konkursu  os!wiadcza,  z0e

posiada on do wykonanego zdjęcia pełne i nieograniczone prawa autorskie, jak

ro! wniez0  jest uprawniony do dysponowania wizerunkiem osoby bądz!  oso! b przed-

stawionych na zdjęciu, a takz0e posiada zgodę tych oso! b na rozpowszechnianie ich

wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach podawanych do publicznej

wiadomos!ci w tym na portalach i serwisach internetowych.
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2. Uczestnik konkursu poprzez udział w Konkursie udziela jednoczes!nie nieodpłat-

nej  licencji  niewyłącznej  do swojego zdjęcia  na  rzecz  Organizatora  (od chwili

jej  udostępnienia)  bez  ograniczen!  czasowych, ilos!ciowych  oraz  terytorialnych

na następujących polach eksploatacji:  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania

utworu - wprowadzenia utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych,

w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet; w zakresie obrotu orygina-

łem albo egzemplarzami, na kto! rych utwo! r utrwalono - wprowadzanie do obrotu;

w zakresie  rozpowszechniania  utworu  -  publiczne  wykonanie,  wystawienie,

wys!wietlenie, odtworzenie  oraz  nadawanie  i  reemitowanie,  a  takz0e  publiczne

udostępnianie  utworu  w  taki  sposo! b,  aby  kaz0dy  mo! gł  miec!  do  niego  dostęp

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym ro! wniez0  w ramach produkto! w

elektronicznych,  w  ramach  sieci  multimedialnych,  w  tym sieci  wewnętrznych

jak  i  Internetu  oraz  w  systemie  on-line,  a  jednoczes!nie  Uczestnika  Konkursu

wyraz0a  zgodę  na  wykonanie  praw  autorskich  zalez0nych,  w szczego! lnos!ci

two! rcze  przekształcanie,  przerabianie  i  adaptowanie  całos!ci  lub  fragmento! w;

wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z działania-

mi  marketingowymi  firmy,  a  takz0e  na  stronach  internetowych  Organizatora

i wykorzystywanie ich  w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

§11

INNE POSTANAWIANIE

1. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu os!wiadcza tym samym, z0e akcep-

tuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie ani za

wykorzystywanie przez Organizatora zdjęc! konkursowych w jakikolwiek sposo! b.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowos!ci w czasie trwania Konkursu wyni-

kających z naduz0yc!  ze strony Uczestnika, w tym w szczego! lnos!ci złamania przez

Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, Organizator ma prawo wykluczyc! dane-

go Uczestnika z Konkursu. 

5. Od decyzji Organizatora o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu nie przysługuje

odwołanie.
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6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podania

przyczyny.

7. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada

2009 o grach hazardowych (Dz.U.2022.888 t.j.)

8. We wszystkich sprawach nie  uregulowanych Regulaminem decyzje  podejmuje

Organizator

§ 12

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie  z  art.  13 i  14 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)

2016/679  z dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  oso! b  fizycznych

w  związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, z0e:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku

z udziałem w konkursie OTO GŁOWNA FOTO jest MOK w Głownie 

2. W prawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt

IODO na adres email: kontakt@iszd.pl

3. Przetwarzanie  danych  osobowych  obejmuje następujące  kategorie  danych:

dane osobowe Uczestnika konkursu: Imię i nazwisko, email, wizerunek. 

4. Pani/Pana  dane osobowe  przetwarzane  będą  w  zakresie  niezbędnym

do realizacji konkursu  OTO GŁOWNA FOTO

5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a

RODO

6. Dostęp do danych osobowych uzyskują upowaz0nieni pracownicy Administra-

tora, w związku z wykonywaniem obowiązko! w słuz0bowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym

dane  osobowe  na zlecenie administratora  w zakresie  realizowanych przez

niego obowiązko! w, a takz0e innym podmiotom np. Facebook

8. Administrator  nie  będzie  przekazywał  Pani/Pana  danych  osobowych

do pan! stwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
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9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo

do  z0ądania  ich  sprostowania,  do  ograniczania,  przetwarzania  tych  danych

oraz  prawo  do  z0ądania  ich  usunięcia  po  upływie  okresu,  o kto! rym mowa

powyz0ej.

10. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzic!

do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul.  Stawki 2, 00-193

Warszawa, tel: 22 531 03 00. 9.1.10

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

13. Dane  osobowe  zawarte  w  kartach  zgłoszenia  będą  przechowywane  przez

okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w kto! rym została

wyraz0ona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe (imię,

nazwisko, telefon, miejscowos!c!) laureato! w będą przetwarzane do momentu

odwołania  zgody.  W  przypadku  wizerunku,  dane  przetwarzane  będą  do

momentu odwołania zgody.
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KARTA ZGŁOSZENIA OTO GŁOWNA FOTO 2023   

 (wypełnia pełnoletni uczestnik bądź rodzic lub opiekun prawny autora niepełnoletniego)

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA: ...........................................................………………………….WIEK…………...

TELEFON KONTAKTOWY/E-MAIL: …....................................................................................................

MIEJSCOWOŚĆ: …......................................................................................................................................

TYTUŁ ZDJĘCIA:………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam,  że zgłoszone do konkursu zdjęcia  wykonałem osobiście,  stanowią one moją
własność i przysługują mi do nich autorskie prawa majątkowe.
Oświadczam,  jako  uprawniony  autor,  że  przenoszę  nieodpłatnie  na  Organizatora  –
Miejski Ośrodek Kultury w Głownie oraz Gminę Miasta Głowno, autorskie prawa majątkowe
do  utworu,  a  także  prawa  zależne  na  następujących  polach  eksploatacji:
a) rozpowszechnianie, przystosowanie, publikowanie pracy i jej zwielokrotnienie jakąkolwiek
techniką i w dowolnym celu;  b) publiczne wystawienie pracy i jej wykorzystanie w środkach
masowego  przekazu  przez  Organizatora  oraz  Gminę  Miasta  Głowno  (prasa,  internet,
telewizja, wydawnictwa etc.); c) wykorzystanie we wskazanym wyżej zakresie nadesłanej pracy
przez podmioty współpracujące z Organizatorem i Gminą Miasta Głowno. Autorskie prawa
majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi przechodzą na Organizatora oraz Gminę
Miasta  Głowno  w  momencie  podpisania  karty  zgłoszenia.  Niniejsza  zgoda  nie  jest
ograniczona czasowo ani terytorialnie.

Oświadczenie do wypełnienia w przypadku wykorzystania w fotografii konkursowej wizerunku osoby trzeciej:

Oświadczam,  że  osoba,  której  wizerunek  znajduje  się  na  zdjęciu  zatytułowanym
…....................................................................  wyraziła  zgodę  na  nieodpłatną  publikację
i  rozpowszechnianie  jej  wizerunku.  Oświadczam  również,  że  przejmuję  pełną
odpowiedzialność prawną,  w tym odszkodowawczą,  w przypadku  zgłoszenia  jakichkolwiek
roszczeń ze strony osób trzecich związanych ze zgłoszonymi do konkursu zdjęciami.

ZAZNACZ X

    Wyrażam zgodę na mój/mojego dziecka udział  i  akceptuję Regulamin konkursu „Oto
Głowna Foto”  2023

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich/mojego dziecka  zawartych w Karcie
Zgłoszenia.  Wyrażenie  zgody  jest  dobrowolne,  jednak  brak  zgody  uniemożliwia  udział
w Konkursie.

      Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka przez Organizatora
w celu udziału w Konkursie.

  ……................................                         …..................................................……..
       miejscowość i data                 podpis pełnoletniego autora lub rodzica/opiekuna prawnego 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  Konkurs fotograficzny OTO GŁOWNA FOTO 2023

ZAZNACZ X

□ Wyrażam zgodę na udział i akceptuję Regulamin Konkursu  fotograficznego OTO GŁOWA FOTO 2023 organizowanego przez

Miejski Ośrodek Kultury w Głownie w okresie listopad 2022 - sierpień 2023 roku.

□  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich/mojego dziecka/podopiecznego** zawartych w Karcie Zgłoszenia. Wyrażenie

zgody jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwi udział w konkursie. 

□  Wyrażam zgodę / □ Nie wyrażam zgody na wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka/podopiecznego.**
na stronie internetowej, w folderach, informatorach, mediach społecznościowych MOK Głowno służących budowaniu pozytywnego
wizerunku działań  MOK Głowno,  a  także  promocji  Konkursu  fotograficznego OTO GŁOWNA FOTO 2023,  jak  również  na
rozpowszechnianie poprzez utrwalenie, obróbkę, przetwarzanie, przekaz i powielanie na wszystkich znanych polach eksploatacji,
w tym określonych w art. 50 ustawy wyłącznie w celu promocji ośrodka,  na podstawie art. 81 ust. 1 i art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. Poz. 1062 t.j.)  

□  Oświadczam, jako uprawniony autor/przedstawiciel ustawowy autora, że przenoszę nieodpłatnie na Organizatora – Miejski

Ośrodek Kultury w Głownie, autorskie prawa majątkowe do utworu, a także prawa zależne na następujących polach eksploatacji: a)
rozpowszechnianie,  przystosowanie,  publikowanie  pracy  i  jej  zwielokrotnienie  jakąkolwiek  techniką  i  w  dowolnym  celu;  b)
publiczne wystawienie pracy i jej wykorzystanie w środkach masowego przekazu przez Organizatora /prasa, internet, telewizja,
wydawnictwa  etc./;  c)  wykorzystanie  we  wskazanym  wyżej  zakresie  nadesłanej  pracy  przez  podmioty  współpracujące  z
Organizatorem.  Autorskie  prawa majątkowe do utworu  wraz  z  prawami  zależnymi  przechodzą  na  Organizatora  w momencie
podpisania niniejszej klauzuli informacyjnej. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

14. Administratorem  Pana/Pani  danych  wskazanych  w  zgodzie  na  przetwarzanie  danych  osobowych,  udostępnianie
wizerunku   i  oświadczeniu  nieodpłatnego  przeniesienia  autorskich  praw  majątkowych  jest  Miejski  Ośrodek  Kultury
reprezentowany przez Dyrektora w Głownie z siedzibą przy ul. Kopernika 45, 95-015 Głowno, tel.: (42) 719-11-43, adres
e-mail: mokglowno@mok.glowno.pl

15. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu
nadzoruje  sferę  przetwarzania  danych  osobowych.  Jeśli  ma  Pana/Pani  pytania  dotyczące  sposobu  i  zakresu
przetwarzania  Pana/Pani  danych  osobowych  w  zakresie  działania  Administratora  Danych,  a  także  przysługujących
Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem
email:  kontakt@iszd.pl

16. Administrator  danych  osobowych  gromadzi  i  przetwarza  Pana/Pani,  dziecka/podopiecznego**  dane  celem  udziału
w działaniach  organizowanych  przez  MOK  w ramach  Konkursu  fotograficznego  OTO  GŁOWNA FOTO 2023 zgodnie
z Regulaminem  i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.Urz.UE.L Nr 119) oraz Ustawą  z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. Poz.
1062 t.j.).

17. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało
się zgodnie z rozporządzeniem.

18. Podanie  danych  jest  dobrowolne,  jednak  ich  niepodanie  uniemożliwi  udział  Panu/Pani,  dziecku/podopiecznemu**
w Konkursie fotograficznym OTO GŁOWNA FOTO 2023.

19. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia
celu,  o  którym  mowa powyżej.  W szczególnych  sytuacjach  Administrator  może  przekazać/powierzyć  Państwa dane
innym  podmiotom.  Podstawą  przekazania/powierzenia  danych  są  szczególne  przepisy  prawa  lub  właściwie
skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

20. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Panu/Pani, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa,
następujące uprawnienia:
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     - dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

     - żądania ich sprostowania,

     - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

     - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

21. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

22. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą elektroniczną
kierując korespondencję na adres: kontakt@iszd.pl

23. Przysługuje  Państwu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  właściwego  w  sprawach  ochrony  danych
osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.

24. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

25. Dane  osobowe  zawarte  w  kartach  zgłoszenia  będą  przechowywane  przez  okres  10  lat,  licząc  od  początku  roku
następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe (imię,
nazwisko,  wiek)  laureatów  będą  przetwarzanie  do  momentu  odwołania  zgody.  W  przypadku  wizerunku,  dane
przetwarzane będą do momentu odwołania zgody.

□   Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, i zgodnie Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia
10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1781 t.j.).

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

              Imię i Nazwisko uczestnika konkursu                                                       Podpis autora, rodzica/prawnego  opiekuna **        

Data: ….......................................
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