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REGULAMIN KONKURSU  
pod nazwą 

„UŚMIECH DLA FRANKA” 
 
 
 

§ 1 
 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pn. „UŚMIECH DLA 
FRANKA”.  

2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie PO TO JESTEM z siedzibą w Szczecinie, 
przy al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin, zwane w dalszej części 
„Stowarzyszeniem”. 

3. Konkurs jest prowadzony na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i trwa od 
14 maja 2020 r. do 25 czerwca 2020 r. 

4. Konkurs jest organizowany w celu pomocy Frankowi Kępie choremu na SMA1 (rdzeniowy 
zanik mięśni) w zbiórce na leczenie w USA. Zadaniem konkursu jest pokazanie mimo 
zasłoniętych ust i nosa radości płynącej z pomagania potrzebującym. Ponadto celem 
konkursu jest: 
a) kształtowanie i promowanie postaw prospołecznych dzieci i młodzieży, 
b) kształtowanie zachowań wspierających inicjatywy społeczne i akcje charytatywne,  
c) rozwijanie zainteresowań wykraczających poza podstawowy program realizowany 

w szkołach podstawowych; 
d) rozwijanie uzdolnień plastycznych i wzmacnianie kreatywności dzieci i młodzieży; 
e) wspieranie akcji charytatywnej prowadzonej dla 10-miesięcznego Franka Kępy 

cierpiącego na nieuleczalną chorobę SMA1. 
 

§ 2 
 Założenia organizacyjne 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 
funkcjonujących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (zwanych w niniejszym 
Regulaminie Uczestnikami). 

2. Małoletni i osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w 
konkursie tylko i wyłącznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ich 
przedstawicieli ustawowych na uczestnictwo w konkursie i wyrażenie zgody na publikację 
i wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 1). 

3. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny. 
 

§ 3 
Zasady uczestnictwa 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-VIII publicznych i niepublicznych szkół 
podstawowych funkcjonujących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.  

2. Uczestnik Konkursu ma za zadanie wraz z klasą stworzyć kolaż zdjęć lub kompilację 
filmików (zwane dalej: „Pracą konkursową”) uśmiechów w maseczkach ochronnych lub z 
zasłoniętymi w inny sposób ustami i nosem. Założeniem Konkursu jest pokazanie, że 
uśmiech można wyrazić inaczej niż ustami.  

3. Praca konkursowa musi być opatrzona podpisem #usmiechdlaFranka. 
4. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką graficzną, zapisaną w formacie 

.jpeg, .jpg, .png, .pdf,  .avi, .flv, .wmv, .mp4, .mov. 
5. Praca konkursowa powinna być pracą własną uczestnika, wykonaną samodzielnie, nigdzie 

wcześniej niepublikowaną ani nie będącą przedmiotem innego konkursu. Zgłoszenie prac 
autorstwa innej osoby niż uczestnik dyskwalifikuje tego uczestnika.  

6. Każda klasa danej szkoły podstawowej może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną 
pracę konkursową. 

7. Każda praca musi być opatrzona opisem zawierającym następujące dane: 
a) tytuł pracy, 
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b) rodzaj klasy (np. klasa Ia) i listę uczniów klasy biorących udział w Konkursie, 
c) imię i nazwisko wychowawcy, adres e-mail oraz telefon kontaktowy (najlepiej 

komórkowy), 
d) imię i nazwisko rodziców oraz telefon kontaktowy (najlepiej komórkowy)  
e) nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu. 

8. Brak opisu Pracy konkursowej albo jakiegokolwiek jej punktu według powyższego wzoru 
skutkuje możliwością odrzucenia Pracy konkursowej z Konkursu. 

9. Wykonanie pracy konkursowej nastąpi z zachowaniem zasad określonych w Ustawie o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., w szczególności art. 81 
ww. ustawy. W związku z wykorzystaniem w pracach konkursowych wycinków zdjęć lub 
filmików, w których utrwalony jest wizerunek dziecka, konieczne jest dołączenie 
pisemnego oświadczenia przedstawiciela ustawowego dziecka wraz z wyrażeniem zgody 
na rozpowszechnianie wizerunku dziecka (Załącznik nr 1). 

 
§3 

Zgłoszenie do konkursu 
1. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje wychowawca klasy.  
2. Zgłoszenie następuje poprzez doręczenie do Stowarzyszenia na adres e-mail: 

usmiechdlafranka@gmail.com: 
a) pracy konkursowej wraz z opisem, 
b) w przypadku małoletnich i osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności 

prawnych – oświadczenia nr 1 (stanowiącego Załącznik nr 1) albo w przypadku osób 
pełnoletnich – wypełnionego oświadczenia nr 2 (stanowiącego Załącznik nr 2). 
Oświadczenie powinno być prawidłowo wypełnione i podpisane przez odpowiednią 
osobę. 

3. Prace konkursowe oraz skany oświadczeń, o których mowa w §3 ust. 2b należy przesłać 
na adres e-mail: usmiechdlafranka@gmail.com. Oryginały oświadczeń, o których mowa w 
§3 ust. 2b można również dostarczyć osobiście na adres Stowarzyszenia, tj. al. Wojska 
Polskiego 90, 70-482 Szczecin w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: Praca na konkurs 
„Uśmiech dla Franka”. 

4. Zgłoszona do konkursu praca konkursowa powinna być zapisana w formacie 
umożliwiającym jej opublikowanie, tj. w formacie .jpeg, .jpg, .png, .pdf,  .avi, .flv, .wmv, 
.mp4, .mov.. Praca konkursowa, której nie będzie można odtworzyć nie będzie brana 
pod uwagę przez Komisję Konkursową.  

5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pliku podczas jego 
przesłania. Organizator, po przesłaniu pracy konkursowej na podany w ust. 2 adres e-mail, 
po sprawdzeniu możliwości otworzenia pracy, dopuszcza możliwość kontaktu z 
wychowawcą klasy drogą e-mail w celu ponownego przesłania pracy konkursowej. 

6. Zgłoszenia do Konkursu należy doręczać do dnia 14 czerwca 2020 r. do godz. 12:00. 
Za datę złożenia pracy do konkursu uważa się datę zarejestrowania wpływu wiadomości 
na skrzynkę elektroniczną Stowarzyszenia e-maila zawierającego pracę konkursową. 
Organizator przekazuje drogą e-mailową informację o zakwalifikowaniu bądź 
niezakwalifikowaniu pracy konkursowej do Konkursu.  

7. Dokumenty złożone do konkursu tj. praca konkursowa oraz oświadczenia nie podlegają 
zwrotowi. 

8. Prace konkursowe o niskiej jakości technicznej (tj. uniemożliwiających ich dalsze 
odtworzenie), niespełniające kryteriów tematycznych, wykonane niesamodzielnie 
(grupowo, tj. więcej niż przez jedną klasę), o nieodpowiednim formacie, zawierające treści 
obraźliwe lub w inny sposób naruszających niniejszy regulamin zostaną wyłączone z 
Konkursu. 

9. Zgłoszenie prac do konkursu jest dobrowolne, choć możliwość wzięcia udziału w Konkursie 
uzależniona jest od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 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) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). 
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10. Uczestnicy wraz z prawnymi opiekunami ponoszą odpowiedzialność, związaną z użyciem 
przesłanych prac konkursowych, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie 
praw osób trzecich.  

 
§ 5 

Komisja Konkursowa 
1. Przewodniczącą Komisji Konkursowej jest Mama Franka Kępy – Ada Kępa. 
2. Przewodnicząca powołuje Sekretarza Komisji i członków Komisji spośród członków 

Rodziny i Znajomych Franka Kępy. 
3. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu oraz jest odpowiedzialna za 

publikację prac konkursowych.  
4. Proces oceny prac konkursowych jest dwuetapowy i obejmuje ocenę formalną oraz ocenę 

merytoryczną. 
5. Ocenie formalnej podlegają poniższe elementy: 

a) termin wpłynięcia dokumentów konkursowych, 
b) kompletność wymaganych dokumentów konkursowych (praca konkursowa opatrzona 

#usmiechdlafranka oraz opatrzona wymaganym na odwrocie pracy opisem oraz 
przesłanie wymaganych oświadczeń). 

1. Prace niespełniające warunków formalnych określonych w punkcie a) i b) zostają 
wykluczone z dalszej oceny. 

2. Każda praca konkursowa dopuszczona do oceny merytorycznej, podlega publikacji na 
portalu społecznościowym Facebook w wydarzeniu Konkurs „Uśmiech dla Franka” 
opublikowanym pod adresem: https://www.facebook.com/events/1083280755382294/ w 
celu poddania jej pod głosowanie przez wszystkie osoby posiadające profil na portalu 
społecznościowym Facebook. 

 
§ 6 

Głosowanie 
1. Prace konkursowe zostaną opublikowane na portalu społecznościowym Facebook. W dniu 

14 czerwca 2020 r. najpóźniej o godz. 20:00 w wydarzeniu Konkurs „Uśmiech dla Franka” 
opublikowanym pod adresem: https://www.facebook.com/events/1083280755382294/ 
zostanie opublikowania informacja o dokładnym miejscu publikacji prac konkursowych, co 
będzie uzależnione od liczby nadesłanych zgłoszeń. 

2. Głosowanie odbywać się będzie w terminie od 15 czerwca 2020 r. – 24 czerwca 2020 
r. Głosowanie zakończy się w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz. 23:59.  

3. Aby móc zagłosować w Konkursie, należy posiadać aktywny profil na Facebooku, zgodnie 
z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Facebook (zwany dalej: Profilem), założony i 
prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez Facebook oraz wszystkimi 
innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Facebooka, wejść na wydarzenie „Uśmiech 
dla Franka – Konkurs” https://www.facebook.com/events/1083280755382294/ a 
następnie: 

a. zapoznać się z zasadami głosowania w Konkursie opublikowanymi w wydarzeniu 
Konkurs „Uśmiech dla Franka” oraz z treścią niniejszego Regulaminu, do którego 
dostęp jest możliwy poprzez kliknięcie linku wskazanego w Wydarzeniu oraz 
postach informujących o Głosowaniu; 

b. oddać głos na wybraną pracę konkursową spośród prac zamieszczonych w galerii 
przy użyciu konta osobistego w serwisie Facebook.com, poprzez wzięcie udziału w 
utworzonej w tym celu specjalnej ankiecie zamieszczonej w miejscu publikacji prac, 
wskazanym zgodnie z §6 ust. 1 Regulaminu; Organizator dopuszcza możliwość 
zmiany sposobu głosowania z ankiety na oddawanie głosu poprzez użycie 
przycisku „Lubię to”, na wybraną pracę konkursową z zaprezentowanych w 
galerii. Organizator poinformuje Uczestników Konkursu o ostatecznym sposobie 
głosowania w dniu 14 czerwca 2020 r. najpóźniej o godz. 20:00; 

c. głosujący mogą udostępniać prace konkursowe na swoich prywatnych profilach. 
4. Organizator oświadcza, że głosowanie w Konkursie nie jest grą losową, loterią fantową, 

zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną 
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inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych 
(tj. Dz. U. z 2019, poz. 847). 

 
§ 7 

Nagrody i Ogłoszenie zwycięzców 
1. Nagrodą za udział w konkursie jest lekcja z czworonogami ze Stowarzyszenia Po To 

Jestem (tzw. dogoterapia). Lekcja polega na kształtowaniu prawidłowych nawyków w 
relacji ze zwierzętami domowymi, a w szczególności na zapoznaniu dzieci z potrzebami 
zwierząt, nauce rozumienia sygnałów wysyłanych przez zwierzęta do ludzi, a także na 
nauce przyjmowania właściwych postaw ciała w sytuacjach zagrożenia i ataku.  

2. Komisja Konkursowa wyłoni trzech zwycięzców, którzy otrzymali kolejno największą liczbę 
głosów w utworzonej w tym celu ankiecie. 

3. Autorzy prac, którym przyznano nagrodę (zwanych dalej Laureatami) będą mieli 
możliwość odbycia lekcji z czworonogami ze Stowarzyszenia, która odbędzie się we 
wrześniu 2020 r. lub w innym wspólnie uzgodnionym terminie.  

4. Organizator pozostawia sobie możliwość zwiększenia puli nagród i przyznania nagród 
dodatkowych. 

5. Prace nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie zostaną opublikowane na stronie 
internetowej Wydarzenia Konkurs „Uśmiech dla Franka” znajdującego pod adresem 
https://www.facebook.com/events/1083280755382294/ .  

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 25 czerwca 2020 r. Wyniki Konkursu 
pojawią się na: 

a. Fanpage Franka Kępy pod adresem https://www.facebook.com/franekkepaSMA/ 
b. stronie internetowej w wydarzeniu Konkurs „Uśmiech dla Franka” pod adresem: 

https://www.facebook.com/events/1083280755382294/  
c. profilu @usmiechdlafranka na Instagramie.  

7. Nagrodzone prace konkursowe zostaną opublikowane także na fanpage Franka Kępy pod 
adresem https://www.facebook.com/franekkepaSMA/ oraz na profilu @usmiechdlafranka 
na Instagramie.  

 
§ 8 

Prawa autorskie 
1. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że jest twórcą Pracy konkursowej jak i jej 

poszczególnych elementów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231), praca nie jest 
opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego utworu oraz że do dnia zawarcia 
niniejszej umowy utwór nie został opublikowany lub rozpowszechniony. 

2. Składając pracę konkursową Uczestnik oświadcza, że przysługują mu osobiste i 
majątkowe prawa autorskie do pracy zgłoszonej do konkursu i nie są one obciążone 
prawami osób trzecich. 

3. Stowarzyszenie będzie respektować osobiste prawa autorskie do nadesłanych prac 
w zakresie wskazanym przez uczestnika, co oznacza, że ich publiczne udostępnienie 
nastąpi wraz z podaniem autorów pracy, wieku i szkoły, którą reprezentuje – na podstawie 
danych osobowych podanych przez Uczestnika. 

4. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone 
czasowo i terytorialnie przekazanie na rzecz Stowarzyszenia autorskich praw majątkowych 
do pracy, w tym prawa do wykorzystywania pracy zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1231) na wszelkich 
znanych polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 powyższej ustawy, w szczególności 
utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym druku w dowolnej liczbie 
egzemplarzy, zamieszczania ich w Internecie (szczególnie na Fanpage portalu Facebook 
stronie internetowej https://www.facebook.com/franekkepaSMA/  oraz w utworzonym w 
wydarzeniu Konkurs „Uśmiech dla Franka” 
https://www.facebook.com/events/1083280755382294/ , a także w innych formach 
utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, 
optyczne, CD-ROM), wprowadzania do pamięci komputera, publiczne odtwarzanie 
dowolną techniką, publiczne wystawianie (w tym poprzez prezentowanie na 
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wystawach), nadanie za pomocą wizji, dokonywanie przeróbek, wprowadzenie pracy i jej 
przeróbek do obrotu. 

5. Uczestnik przenosi na Stowarzyszenie prawa zezwalania na wykonywanie zależnego 
prawa autorskiego do Pracy konkursowej.  

6. Zgoda, o której mowa w ust. 3 udzielana jest bezterminowo. 
7. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 

Stowarzyszenie własności egzemplarza Pracy konkursowej. 
8. Udzielenie zgody, o której mowa w ust. 3 oraz przeniesienie prawa własności egzemplarza 

pracy, o czym mowa w ust. 6 następuje z chwilą zgłoszenia pracy do konkursu. 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

1. Stowarzyszenie zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 
uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie było w stanie 
przewidzieć lub którym nie mogło zapobiec, w szczególności zaistnienia zdarzeń 
losowych, w tym siły wyższej. 

2. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 
Wszelkie zmiany będą bez zbędnej zwłoki opublikowane na stronie internetowej 
wydarzenia Konkursu „Uśmiech dla Franka” 
https://www.facebook.com/events/1083280755382294/ . 

3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.  o grach hazardowych 
(tj. Dz. U. z 2019, poz. 847). 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Komisja 
Konkursowa. 

5. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga właściwy 
dla siedziby Stowarzyszenia sąd powszechny. 

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 maja 2020 r. 
7. Integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki: 

• Załącznik nr 1 – Oświadczenie prawnego opiekuna Uczestnika konkursu (dot. osób 
niepełnoletnich) 

• Załącznik  nr   2 – Oświadczenie uczestnika pełnoletniego. 
 

§ 10 
Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie PO TO JESTEM z siedzibą w 
Szczecinie, przy al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin.  

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu, ich wychowawcy oraz przedstawicieli ustawowych 
będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przygotowania i przeprowadzenia 
Konkursu „Uśmiech dla Franka”.  

3. Dane osobowe nie będą̨ przekazywane podmiotom trzecim, jak również nie będą̨ 
przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu 
RODO.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz przez okres 30 dni 
od jego zakończenia, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np.: z 
uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń́ lub inne wymagane przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego.  

5. Każdemu, czyje dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do żądania 
od administratora danych dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także 
prawo do przenoszenia danych. Każdemu, czyje dane są przetwarzane przez 
Administratora przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

6. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie jest dobrowolne, 
aczkolwiek niezbędne do możliwości brania udziału w Konkursie.  

7. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 
wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.  
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§ 11 
Dodatkowe informacje 

8. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają przedstawiciele Komisji Konkursowej 
pod nr tel. 608 363 369 oraz 730 595 403 lub e-mail: usmiechdlafranka@gmail.com . 

9. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej stronie internetowej 
https://www.facebook.com/events/1083280755382294/ oraz na Fanpage Franka Kępy 
https://www.facebook.com/franekkepaSMA/ . 

 
 
 
 
 

Zapraszamy do udziału! 
#usmiechdlafranka #FranekpogonSMA  
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Załącznik nr 1  

OŚWIADCZENIE NR 1 
ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE 

„Uśmiech dla Franka” 
 
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………… 

…………………………….. (imię i nazwisko dziecka) w Konkursie pn. „Uśmiech dla Franka” 
organizowanym przez Stowarzyszenie PO TO JESTEM z siedzibą w Szczecinie. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie „PO TO JESTEM” danych osobowych 
mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w 
celach wynikających z organizacji konkursu, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady 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) oraz ustawą z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka oraz nieodpłatne używanie, 
wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka utrwalonych jakąkolwiek techniką, 
na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej, lub dźwiękowej) na 
potrzeby organizacji Konkursu „Uśmiech dla Franka”, jego promocji i ogłoszenia wyników, a także 
na potrzeby promocyjne akcji #usmiechdlafranka. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest 
ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy 
publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach 
społecznościowych Facebook, Instagram itp.). Wizerunek nie może być użyty w formie lub 
publikacji obraźliwej dla mnie i mojego dziecka lub naruszać w inny sposób dobra osobiste mojego 
dziecka. 

4. Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z tytułu naruszenia przepisów ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231), a także odpowiedzialności 
cywilnoprawnej oświadczam, że praca konkursowa nadesłana na Konkurs „Uśmiech dla Franka” 
została stworzona samodzielnie przez moje dziecko we współpracy z innymi dziećmi w Klasie. 
Jednocześnie oświadczam, że ww. praca konkursowa w części opracowanej przez moje Dziecko 
nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych innych 
osób oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. 

5. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu, który w pełni 
akceptuję i nieodpłatnie przenoszę na Stowarzyszenie „PO TO JESTEM” w zakresie 
nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich: 

a) majątkowe prawa autorskie do pracy plastycznej mojego dziecka zgłoszonej w konkursie, na 
wszelkich znanych polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 powyższej ustawy, w 
szczególności utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym druku w dowolnej liczbie 
egzemplarzy, zamieszczania ich w Internecie (szczególnie na stronie internetowej oraz na 
stronie fanpage Franka Kępy na portalu Facebook pod adresem 
https://www.facebook.com/franekkepaSMA/ oraz na profilu @usmiechdlafranka na 
Instagramie) oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki 
magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM), wprowadzania do pamięci komputera, 
publiczne odtwarzanie dowolną techniką, publiczne wystawianie (w tym poprzez prezentowanie 
na wystawach), nadanie za pomocą wizji, dokonywanie przeróbek, wprowadzenie pracy i jej 
przeróbek do obrotu. 

b) prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do wyżej opisanej pracy 
plastycznej. 

Oświadczam przy tym, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej i 
prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niej jest nieograniczone 
terytorialnie i czasowo. Stowarzyszenie „PO TO JESTEM” ma prawo udzielać licencji do 
korzystania z pracy plastycznej przez osoby trzecie na warunkach przez nie określonych, jak 
również przenosić autorskie prawa majątkowe do pracy plastycznej, a także prawo zezwalania 
na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej, na osoby trzecie.  

 
……………………………          …………………………… 
         Miejscowość i data                Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)
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Załącznik nr 2 
 

OŚWIADCZENIE NR 2 
ZGODA OSOBY PEŁNOLETNIEJ NA UDZIAŁ W KONKURSIE  

„Uśmiech dla Franka” 
 
1. Ja niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na udział w konkursie plastycznym pn. „Uśmiech dla Franka” 

organizowanym przez Stowarzyszenie PO TO JESTM z siedzibą w Szczecinie (dalej: 
„Stowarzyszenie”). 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie „PO TO JESTEM” moich danych 
osobowych (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach 
wynikających z organizacji konkursu, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady 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) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku oraz nieodpłatne używanie, wykorzystanie i 
rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach 
(w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej, lub dźwiękowej) na potrzeby organizacji 
Konkursu „Uśmiech dla Franka”, jego promocji i ogłoszenia wyników, a także na potrzeby 
promocyjne akcji #usmiechdlafranka. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona 
ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w 
szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, 
Instagram itp.). Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla mnie i mojego 
dziecka lub naruszać w inny sposób dobra osobiste mojego dziecka. 

4. Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z tytułu naruszenia przepisów ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231), a także odpowiedzialności 
cywilnoprawnej oświadczam, że praca konkursowa nadesłana na Konkurs „Uśmiech dla Franka” 
została stworzona samodzielnie we współpracy z innymi uczniami w Klasie. Jednocześnie 
oświadczam, że ww. praca konkursowa w części opracowanej przeze mnie nie narusza praw 
autorskich w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych innych osób oraz dóbr 
osobistych chronionych prawem cywilnym. 

5. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu, który w pełni 
akceptuję i nieodpłatnie przenoszę na Stowarzyszenie „PO TO JESTEM” w zakresie 
nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich: 
a) majątkowe prawa autorskie do mojej pracy plastycznej zgłoszonej w konkursie, na wszelkich 

znanych polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 powyższej ustawy, w szczególności 
utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym druku w dowolnej liczbie egzemplarzy, 
zamieszczania ich w Internecie (szczególnie na stronie internetowej oraz na stronie fanpage 
Franka Kępy na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/franekkepaSMA/ 
oraz na profilu @usmiechdlafranka na Instagramie) oraz w innych formach utrwaleń nadających 
się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM), 
wprowadzania do pamięci komputera, publiczne odtwarzanie dowolną techniką, publiczne 
wystawianie (w tym poprzez prezentowanie na wystawach), nadanie za pomocą wizji, 
dokonywanie przeróbek, wprowadzenie pracy i jej przeróbek do obrotu. 

b) prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do wyżej opisanej pracy 
plastycznej. 

Oświadczam przy tym, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej i 
prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niej jest nieograniczone 
terytorialnie i czasowo. Stowarzyszenie „PO TO JESTEM” ma prawo udzielać licencji do 
korzystania z pracy plastycznej przez osoby trzecie na warunkach przez nie określonych, jak 
również przenosić autorskie prawa majątkowe do pracy plastycznej, a także prawo zezwalania 
na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej, na osoby trzecie.  

 
 
 
……………………………          …………………………… 

                      Miejscowość i data                Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 


