
 
 

REGULAMIN 

ogólnopolskiego konkursu pt. 

„Chroniąc ptaki, chronimy znacznie więcej” 

 

1. Postanowienia ogólne 

1) Organizatorem konkursu jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP), z siedzibą przy ul. 

Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy, NIP 9570553373, Regon: 190524320, wpisanym do 

Rejestru Przedsiębiorców oraz do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 

Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Sądu 

Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, nr KRS: 0000015808, e-mail: biuro@otop.org.pl, tel. +48 512 232 931 

2)  Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.    
 

 

2. Czas trwania konkursu 

1) Konkurs trwa od 15 marca 2023 r. do 10 kwietnia 2023 r. 

2) Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 20 kwietnia 2023 roku poprzez udostępnienie ich na 

stronie www.otop.org.pl. 

3) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ww. terminów, o czym powiadomi na swojej stronie internetowej 

otop.org.pl 

 

3. Temat, przedmiot i cel konkursu 

1. Tematem konkursu jest obecny kryzys różnorodności biologicznej, którego skutkiem jest wymieranie 

wielu gatunków, w tym gatunków ptaków.   

2. Przedmiotem konkursu „Chroniąc ptaki, chronimy znacznie więcej” jest autorska praca uczestnika/-

czki w formie nagrania audio (podcastu) odpowiadająca na pytanie „PO CO NAM PRZYRODA?” (dalej 

jako: praca konkursowa). 

3. Cele konkursu: 

 uświadomienie odbiorcom działań komunikacyjnych OTOP, jak wiele jako społeczeństwo i 

indywidualnie jako jednostka możemy stracić, jeśli nie zatrzymamy gwałtownego wymierania 

gatunków;  

 promocja korzyści płynących z obcowania z przyrodą, a w szczególności z ptakami;  

 edukacja i zwrócenie uwagi na temat możliwych efektów zmian klimatycznych i kryzysu różnorodności 

biologicznej oraz na temat korzyści, jakie niesie bogactwo przyrodnicze, ptaki i kontakt z nimi.   

 

4. Warunki uczestnictwa 

1.  Uczestnikiem/-czką konkursu może być każda osoba: 

 pełnoletnia osoba fizyczna (kategoria: dorośli), 

 osoba niepełnoletnia - dzieci i młodzież do 18 roku życia (kategoria: dzieci i młodzież). 

2.  Warunkiem udziału w konkursie osoby niepełnoletniej jest wyrażenie przez przedstawiciela ustawowego lub 

opiekuna prawnego zgody na wzięcie udziału w konkursie. Wypełnienie i podpisanie formularza stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu konkursu przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego 

osoby niepełnoletniej oznacza wyrażenie zgody na udział takiej osoby w konkursie. Nadesłane zgłoszenia, z 

których wynikać będzie, że zgłaszającym jest osoba niepełnoletnia  - bez wymaganej zgody przedstawiciela 
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ustawowego lub opiekuna prawnego - będą dyskwalifikowane bez konieczności powiadomienia o tym 

zgłaszającego. 

  

3.  Konkurs ma zasięg krajowy i odbywa się na terenie całej Polski. 

4.  Udział w konkursie jest nieodpłatny. 

5.  Rodzaj użytego sprzętu oraz techniki multimedialnej nie ma znaczenia przy ocenie prac konkursowych. 

6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz członkowie Zarządu OTOP, jury 

konkursowego oraz ich dzieci i najbliższa rodzina. 

7.  Przesłanie zgłoszenia pracy  na konkurs wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem równoznaczne jest 

z potwierdzeniem przez uczestnika/-czkę bądź przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego 

uczestnika/-czki, że: 

1) wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych, a w 

przypadku, kiedy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, danych osobowych niepełnoletniego 

uczestnika/-czki i jego/jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, w okresie 

przygotowawczym do konkursu, w trakcie trwania konkursu i po jego zakończeniu, w celach związanych z 

przeprowadzeniem i promocją konkursu, zarówno w czasie trwania konkursu, jak i po jego zakończeniu, 

rozstrzygnięcia konkursu, jak również, w celach, dla których konkurs jest organizowany oraz w celu  

uhonorowania zwycięzców konkursu, publikacji zwycięskich prac. 

2) wyraża zgodę na wykorzystanie pracy konkursowej  w okresie przygotowawczym do konkursu, w trakcie 

trwania konkursu i po jego zakończeniu, w celach związanych z przeprowadzeniem i promocją konkursu, 

zarówno w czasie trwania konkursu, jak i po jego zakończeniu, rozstrzygnięcia konkursu, jak również, w 

celach, dla których konkurs jest organizowany oraz w celu  uhonorowania zwycięzców konkursu, publikacji 

zwycięskich prac, a w tym także na wykorzystywanie i rozpowszechnianie głosu i wizerunku uczestnika/-

czki lub osoby/osób, której/których wizerunek lub głos zostały utrwalone w pracy konkursowej, we 

wszelkich materiałach podawanych do publicznej wiadomości w tym w szczególności na portalach, 

serwisach internetowych, na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, a także w 

publikacjach drukowanych i internetowych oraz w ramach innych działań podejmowanych dla realizacji 

celów niniejszego konkursu. 

3) uczestnik/-czka konkursu posiada do wykonanej pracy konkursowej pełne i nieograniczone prawa 

autorskie, jak również jest uprawniony/-na do dysponowania wizerunkiem  oraz głosem osoby bądź osób 

przedstawionych na pracy konkursowej (zdjęciu bądź na filmie, pliku audio), a także posiada zgodę tych 

osób na rozpowszechnianie ich wizerunku oraz głosu we wszelkich materiałach podawanych do publicznej 

wiadomości w tym w szczególności na portalach, serwisach internetowych, na stronach internetowych, w 

mediach społecznościowych, a także w publikacjach drukowanych i internetowych oraz w ramach innych 

działań podejmowanych dla realizacji celów niniejszego konkursu. 

4) oświadcza, iż udziela Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Ptaków z siedzibą w Markach, przy ul. 

Odrowąża 24, licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie do korzystania 

z prac autorstwa uczestnika/-czki, zgłoszonych do konkursu organizowanego przez Ogólnopolskie 

Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Markach, pod tytułem: ”Chroniąc ptaki, chronimy znacznie 

więcej”  na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności w zakresie utrwalania i 

zwielokrotniania utworu – wprowadzenia utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym 

Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na 

których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu; w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym w tym również w ramach produktów elektronicznych, w ramach sieci multimedialnych, 

w tym sieci wewnętrznych jak i Internetu oraz w systemie on-line. Jednocześnie przedstawiciel ustawowy 

lub opiekun prawny w imieniu uczestnika/-czki konkursu wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich 

zależnych, w  szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; 

wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z konkursem. 

8. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika/-czkę, a w przypadku gdy 

uczestnikiem/-czką jest osoba niepełnoletnia, przez jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego 

na wykorzystywanie i publikowanie prac autorstwa uczestnika/-czki zgłoszonych do udziału w tym konkursie 



(opatrzonych swoim imieniem i nazwiskiem) oraz na wykorzystywanie i rozpowszechnianie– w związku z 

konkursem i jego tematem – jego głosu i wizerunku we wszelkich materiałach podawanych do publicznej 

wiadomości w tym w szczególności na portalach, serwisach internetowych, na stronach internetowych, w 

mediach społecznościowych, a także w publikacjach drukowanych i internetowych oraz w ramach innych 

działań podejmowanych dla realizacji celów niniejszego konkursu.  

5.   Zasady konkursu 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

biuro@otop.org.pl skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (załącznik 

nr 1 do Regulaminu) wraz z załączonym plikiem audio z podcastem lub linkiem do jego pobrania – 

w terminie do dnia 10 kwietnia 2023 r. Email z pracą konkursową lub linkiem do niej, dla  ważności 

zgłoszenia, musi być zatytułowany Konkurs „Chroniąc ptaki, chronimy znacznie więcej”. Przesłanie 

zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy z dostarczeniem formularza 

zgłoszeniowego i plików z pracami konkursowymi. 

3. Zgłoszenia niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w konkursie. 

Prace zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym 

w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. 

4. Prace: 

- odbiegające od tematu konkursu, 

- obraźliwe, szerzące nienawiść, obrażające uczucia religijne, naruszające prawo, bądź uznane przez 

organizatora za niewłaściwe,  

zostaną zdyskwalifikowane bez konieczności powiadamiania o tym fakcie zgłaszającego 

5. Decyzja o dyskwalifikacji jest podejmowana przez jury konkursowe i jest ostateczna (nie służy od niej 

odwołanie). 

6. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie jedną pracę konkursową. 

Zgłoszone prace mogą być wykorzystywane przez uczestnika/czkę do innych celów, w tym wysyłane jako prace 

do innych konkursów (a w tym nagradzane w innych konkursach) bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych. 

6.   Kategorie, ocena i nagrody 

1. Nadesłane prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach głównych, tj.: 

- I kategoria: Dorośli 

- II kategoria: Dzieci i młodzież 

2. W obu kategoriach wskazanych w ust. 1 przewidywane są następujące nagrody i wyróżnienia:  

- za I miejsce: roczna prenumerata kwartalnika „Ptaki”
1
 oraz kalendarz ścienny „Rok z kraską”; 

- za II miejsce: kalendarz ścienny „Rok z kraską” oraz komin z projektu „Stop Drodze wodnej E40”; 

- za III miejsce: czapka OTOP. 

Dodatkowo przewidzianych jest 5 wyróżnień, za które uczestnik/czka otrzyma ptasią przypinkę. 

3. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. W skład jury wchodzić będą 

przedstawiciele Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Procedura prac komisji jest niejawna, a 

decyzja ostateczna i prawnie wiążąca dla uczestników/czek konkursu. Brak jest możliwości wniesienia 

jakiekolwiek środka odwołania od decyzji jury. 

5. Jury dokona oceny prac, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

 zgodność z tematem konkursu, 

 sugestywność i wartość edukacyjną związaną z celami konkursu, 

 atrakcyjność pod względem wykorzystania pracy konkursowej do podnoszenia świadomości odbiorców 

działań komunikacyjnych OTOP odnośnie możliwych skutków zmian klimatycznych i kryzysu 

różnorodności biologicznej.  

6. Uczestnicy, których prace konkursowe zajmą I, II lub III miejsce, bądź otrzymają wyróżnienia, zostaną 

powiadomieni o tym fakcie drogą e-mailową lub telefoniczną. 

7. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane za pośrednictwem poczty, na adres korespondencyjny podany w 

formularzu zgłoszeniowym. 

                                                
1
 4 kolejne numery papierowej wersji kwartalnika począwszy od ustalonego ze zwycięzcą wydania 

następującego po ogłoszeniu wyników konkursu 
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8. Otrzymana przez uczestnika/czkę nagroda nie podlega wymianie na inną. Uczestnikowi nie przysługuje 

również prawo żądania zamiany otrzymanej nagrody na środki pieniężne. 

9. Informacje o zwycięzcach konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora oraz na 

profilu Facebook organizatora konkursu, na co uczestnik niniejszym wyraża zgodę. 

 

7. Ekspozycja i wykorzystanie prac konkursowych przez organizatora 

W trakcie trwania i po zakończeniu konkursu zgłoszone i nagrodzone prace mogą być wykorzystywane przez 

organizatora konkursu w tym w Internecie (w szczególności na kanale podcastowym Organizatora i na 

portalach społecznościowych) i  w publikacjach  internetowych. Organizator zastrzega, że prace konkursowe 

nie będą przez niego wykorzystywane do celów komercyjnych ani odsprzedawane. 

Publikowane prace będą opatrzone imieniem i nazwiskiem autora/autorki.  

 

8. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronie internetowej (z możliwością jego pobrania): 

 https://otop.org.pl/wlacz-sie/wesprzyj-nasze-dzialania/przekaz-1/ 

2. Jury konkursowe zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród i wyróżnień, jeśli żadna z prac zgłoszonych 

do konkursu nie będzie zgodne z niniejszym regulaminem bądź niespełniająca kryteriów oceny Jury. Jury –  jak 

również  – zastrzega sobie prawo do innego, niż podany w regulaminie, podziału nagród. 

3. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny. W razie zaistnienia zmiany informacja 

o niej zostanie umieszczona na stronie internetowej. 

4. Administratorem Danych Osobowych (Administrator, ADO, organizacja) przetwarzanych w związku 

z udziałem w konkursie pod tytułem: „Chroniąc ptaki, chronimy znacznie więcej”, jest Ogólnopolskie 

Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Markach przy ul. Odrowąża 24, Marki 05-270, wpisane do Rejestru 

Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej oraz do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem nr 

KRS: 0000015808, NIP: 9570553373, REGON: 190524320, numer kontaktowy: +48 512 232 931; adres e-mail: 

biuro@otop.org.pl;  

5. Dane osobowe osób uczestniczących w Konkursie oraz przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych 

osób uczestniczących w Konkursie będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 10 

maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 ze zm.) oraz zgodnie z 

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 (dalej jako: RODO). 

6. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika/czki oraz przedstawicieli ustawowych lub 

opiekunów prawnych osób uczestniczących w Konkursie stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

7. Dane osobowe uczestnika/czki konkursu, przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych 

uczestnika/czki przetwarzane będę w celach związanych z przeprowadzeniem i promocją konkursu, zarówno w 

czasie trwania konkursu, jak i po jego zakończeniu, rozstrzygnięcia konkursu, jak również, w celach, dla których 

konkurs jest organizowany oraz w celu uhonorowania zwycięzców konkursu, publikacji zwycięskich prac. 

8. Dane pozyskane w związku z organizacją konkursu pod tytułem: „Chroniąc ptaki, chronimy znacznie więcej” 

przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów niniejszego konkursu, nie dłużej jednak niż 

przez okres 5 lat od dnia rozstrzygnięcia konkursu. 

Uczestnik/czka konkursu, przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny uczestnika/czki konkursu ma prawo do 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, ale cofnięcie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed dniem jej wycofania.  

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi prawidłową realizację konkursu 

uczestnik/czka konkursu przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny uczestnika/czki ma prawo dostępu do 

swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia, 

żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania swoich danych osobowych i przeniesienia swoich danych osobowych, jak również prawo 

doniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa.). 
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Podanie danych osobowych przez uczestnika/czkę, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego 

uczestnika/czki konkursu jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów. 

12. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym 

w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków dostępna jest pod adresem:  

https://otop.org.pl/wp-content/uploads/2020/05/01.-Polityka-Bezpiecze%C5%84stwa-Informacji-i-

Instrukcja-Zarz%C4%85dzania.pdf  

12. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem, zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa 

polskiego. 

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy 
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Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

udziału w konkursie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków pt. „Chroniąc ptaki, chronimy znacznie 
więcej” 

 
 

Prosimy o staranne wypełnienie formularza, podpisanie go i przesłanie go wraz z dołączonymi plikami 
zgłaszanymi do konkursu, na adres e-mail: biuro@otop.org.pl, do dnia 10 kwietnia 2023 r. Email powinien być 
zatytułowany Konkurs „Chroniąc ptaki, chronimy znacznie więcej”. Pola oznaczone gwiazdką (*) są 
obowiązkowe do wypełnienia lub zaznaczenia. 
 
miejscowość i data*: ……………..…….... 
Kategoria (proszę zaznaczyć jedną): 

 dorośli -  imię i nazwisko autora/-ki pracy*: ...………………………………………………………………………………………..…. 

 dzieci i młodzież -  imię i nazwisko autora/-ki pracy*: ...……………………………………………………………, 
oraz imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego lub opiekuna= prawnego *: 
……………………………………………………………………………………………..…. 
 
adres pocztowy (korespondencyjny) osoby dorosłej*: ………………………………………………………….………………....... 
adres e-mail osoby dorosłej*: …………………………………………………………………………………………………………………... 
numer telefonu osoby dorosłej*: ……………………………..……………………………………………………………………………….. 
liczba zgłaszanych * (maksimum 5): ………………..………………………………………………………………………………… 
 
Zgłaszam do konkursu następującą pracę*: 
 

1. tytuł pracy:  
2. nazwa pliku:  

 
* Przez wypełnienie i podpisanie niniejszego formularza uczestnik/-czka, przedstawiciel ustawowy lub opiekun 
prawny uczestnika/czki oświadcza, że: 

1.  zapoznał/a się i akceptuje regulamin konkursu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków pt. 
„Chroniąc ptaki, chronimy znacznie więcej”; 

2. wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez organizator swoich danych osobowych, a w 

przypadku, kiedy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, danych osobowych niepełnoletniego 

uczestnika/czki i jego/jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, w okresie 

przygotowawczym do konkursu, w trakcie trwania konkursu i po jego zakończeniu, w celach 

związanych z przeprowadzeniem i promocją konkursu, zarówno w czasie trwania konkursu, jak i po 

jego zakończeniu, rozstrzygnięcia konkursu, jak również, w celach, dla których konkurs jest 

organizowany oraz w celu  uhonorowania zwycięzców konkursu, publikacji zwycięskich prac.  

3. wyraża zgodę na wykorzystanie pracy konkursowej  w okresie przygotowawczym do konkursu, w 

trakcie trwania konkursu i po jego zakończeniu, w celach związanych z przeprowadzeniem i promocją 

konkursu, zarówno w czasie trwania konkursu, jak i po jego zakończeniu, rozstrzygnięcia konkursu, jak 

również, w celach, dla których konkurs jest organizowany oraz w celu  uhonorowania zwycięzców 

konkursu, publikacji zwycięskich prac, a w tym także na wykorzystywanie i rozpowszechnianie głosu i 

wizerunku uczestnika/-czki lub osoby/osób, której/których wizerunek lub głos zostały utrwalone w 

pracy konkursowej, we wszelkich materiałach podawanych do publicznej wiadomości w tym w 

szczególności na portalach, serwisach internetowych, na stronach internetowych, w mediach 

społecznościowych, a także w publikacjach internetowych oraz w ramach innych działań 

podejmowanych dla realizacji celów niniejszego konkursu. 

4. uczestnik/czka konkursu posiada do wykonanej pracy konkursowej pełne i nieograniczone prawa 

autorskie, jak również jest uprawniony/na do dysponowania wizerunkiem  oraz głosem osoby bądź 

osób przedstawionych na pracy konkursowej, a także posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie 

ich wizerunku oraz głosu we wszelkich materiałach podawanych do publicznej wiadomości w tym w 

szczególności na portalach, serwisach internetowych, na stronach internetowych, w mediach 

społecznościowych, a także w publikacjach drukowanych i internetowych oraz w ramach innych 

działań podejmowanych dla realizacji celów niniejszego konkursu. 
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5. uczestnik jest wyłącznym twórcą pracy zgłoszonej do konkursu oraz przysługują mu wyłączne i 
nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do nadesłanej pracy i praca ta nie narusza 
jakichkolwiek dóbr osobistych i materialnych osób trzecich. 

6. udziela Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Ptaków z siedzibą w Markach, przy ul. Odrowąża, 

licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie do korzystania z prac 

autorstwa uczestnika/czki, zgłoszonych do konkursu organizowanego przez Ogólnopolskie 

Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Markach, pod tytułem: ” Chroniąc ptaki, chronimy 

znacznie więcej”  na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności w zakresie utrwalania i 

zwielokrotniania utworu – wprowadzenia utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w 

tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, 

na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu; w zakresie rozpowszechniania utworu – 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 

także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym w tym również w ramach produktów elektronicznych, w ramach 

sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych jak i Internetu oraz w systemie on-line. Jednocześnie 

przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny w imieniu uczestnika/czki konkursu wyraża zgodę na 

wykonanie praw autorskich zależnych, w  szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i 

adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych 

związanych z konkursem.  

7.  wszystkie osoby występujące w podcaście i wyraziły zgodę na ich publiczne udostępnienie oraz 
wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich wizerunków w zakresie określonym regulaminem konkursu 
(jeśli dotyczy). 

 
 
 
 
 

Czytelny podpis uczestnika/czki konkursu bądź przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego 
uczestnika/czki konkursu:  

 
 
 
 
 

…………………………………………...….. 


