
 

 
 

 

Szanowni Państwo 

 

Co roku 10 października obchodzimy w Polsce Święto Drzewa. 
Drzewa od zawsze fascynowały i wzbudzały szacunek ludzi. Przypisywano im dobroczynną, 

a niekiedy magiczną potęgę. Nie sposób także opisać wszystkich funkcji, które pełnią drzewa i lasy. 
Nie sposób wycenić ich znaczenia dla naszej Planety, każdego organizmu, w tym dla człowieka  

i rozwoju jego cywilizacji. Moglibyśmy mówić o zdrowiu, o gospodarce i przemyśle,  
o bioróżnorodności, jednakże wszystko to byłoby za mało. Odpowiednim określeniem jest zatem 

jedno słowo, drzewa to... życie. 
 

Święto drzewa to świetna okazja, aby wraz z dziećmi zaangażować się w proekologiczne 
działania, i wspólnie z nimi zgłębić temat: Dlaczego drzewa są nam tak bardzo potrzebne? 

 
Zależy nam, abyście i WY dołączyli do akcji!  

Konkurs skierowany jest do wszystkich Dzieci naszych pracowników i zleceniobiorców.   
 

CZEKAMY NA PRACE WASZYCH POCIECH! 
 

 

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci pracowników  
i zleceniobiorców Grupy ATALIAN „Magiczne drzewo życia” 

 
 

§ 1 ORGANIZATOR KONKURSU 
 
1. Organizatorem konkursu „Magiczne drzewo życia” jest GRUPA ATALIAN.  

2. Adres Organizatora: Atalian Poland ul. Bularnia 5, 31-222 Kraków.  

3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu:  
Bernadetta Turzańska, Specjalista ds. CSR,  
adres email: bernadetta.turzanska@atalianworld.com,  
telefon: +48 728 880 709  

 

 
§ 2 CELE KONKURSU 

Celem Konkursu jest: 
1. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania przyrodą i jej ochroną. 
2. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska, w którym drzewa odgrywają 

istotną rolę.  
3. Nawiązanie do obchodów Święta Drzewa, obchodzonego 10 października każdego roku. 
4. Rozwijanie kreatywność i indywidualnych zdolności plastycznych dzieci. 
5. Nauka przez zabawę z wykorzystaniem wyobraźni, darów natury i oryginalnych pomysłów 

twórców wykonywanych prac.  
6. Rozwijanie zainteresowań plastycznych poprzez stosowanie różnorodnych technik plastycznych. 

 



 

 
 

§ 3 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 
 
1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie Dzieci pracowników i zleceniobiorców świadczących 

usługi na rzecz Spółek należących do GRUPY ATALIAN. 
 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na temat: „Jak wyobrażasz sobie 
magiczne drzewo i co ono może wyczarować?”  

 

3. Prace można wykonać dowolną techniką plastyczną z materiałów recyklingowych takich jak 
papier, drewno, metal, plastik, materiał biodegradowalny bądź materiałów przyrodniczych np. 
liście, kwiaty, trawy, kasztany, szyszki, mech itp.  

 

4. Praca powinna być trwała i stabilna. Wszelkie elementy należy przymocować w taki sposób, aby 
uniemożliwić przemieszczenie się ich lub zniszczenie podczas przewozu i ekspozycji. 

 

5. Format pracy: A4 lub A3. 
 

6. Konkurs organizowany jest dla trzech kategorii wiekowych uczestników: 
a) Dzieci w wieku od 2-6 lat. 

b) Dzieci w wieku od 7-12 lat. 

c) Dzieci w wieku 13-16 lat. 

 

7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

 

8. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami autorskimi, niepublikowanymi wcześniej oraz nie 

nagradzanymi w innych konkursach.  

 

9. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych 

osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści 

powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym 

również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszające 

prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami 

autorskimi) bez zgody uprawnionych. 

 

10. Każdy uczestnik konkursu może przekazać tylko jedną prace. 

 

11. Prace będą oceniane przez 3-osobową komisję konkursową powołaną przez Organizatora. 

 

12. Komisja dokona oceny prac na podstawie następujących kryteriów:  

a) zgodność z tematem konkursu; 

b) pomysłowość i oryginalność pracy; 

c) estetyka wykonania. 

 

13. Ilość uczestników konkursu jest nieograniczona.  



 

 
 

14. Prace konkursowe można przesłać lub dostarczyć w terminie od: 08.08.2022r. do: 30.09.2022r. 

na adres ATALIAN Poland ul. Bularnia 5, 31-222 Kraków z dopiskiem: „Konkurs plastyczny – 

Magiczne drzewo życia” 

 

15. Do pracy konkursowej należy załączyć: 

a) Kartę Informacyjną (załącznik nr 1);  
b) Wypełnione i podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i publikację 

danych osobowych (załącznik nr 2);A 
c) Wypełnione i podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie oraz 

publikację prac plastycznych dziecka (załącznik nr 3).  
 

16. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu, nie będą brały w nim 
udziału. 
 

17. Informacja o najlepszych pracach, terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia upominków 
nastąpi w terminie do: 7.10.2022 r.  

 

18. Zwycięzcy Konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni telefonicznie, na numer podany  
w karcie zgłoszenia.  

 

19. Autorzy trzech najlepszych prac z każdej kategorii wiekowej zostaną wyróżnieni i nagrodzeni 
upominkami. 

 

20. Upominki będą możliwe do odbioru pod adresem: Bularnia 5, 31-222 Kraków, bądź wysłane 
pocztą na koszt Organizatora w ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu.  

 

21. Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie, do odbioru pod adresem: ul. Bularnia 5, 
31-222 Kraków. 

 

22. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 
 

23. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu  
z ważnych przyczyn. O wszelkich zmianach Organizator będzie informował na stronie internetowej 
https://atalian.pl. Zmiany nie będą naruszały praw Uczestników powstałych przed zmianą.  

 

24. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 
 

 

§4 PRAWA AUTORSKIE I INNE 

1. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie 

majątkowe do utworu, który zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.  

 

2. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich 

autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części 

na wszystkich polach eksploatacji, tj.:  



 

 
 

2.1 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 

utrwalono - wprowadzanie do obrotu;  

2.2 w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - 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.  

3. Autor wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz na 

innych nośnikach elektronicznych i tradycyjnych nadesłanej pracy przez Organizatora, a także na 

wykorzystanie pracy w celach promocyjnych Organizatora.  

4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub 

innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu, Organizator może podjąć decyzję  

o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na 

adres Organizatora.  

 
 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów 

technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu.  
 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadesłanych prac, powstałe w wyniku 
transportu.  

 

3. Prace przesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i mogą na wniosek zostać przesyłane na koszt 
i ryzyko własne uczestnika konkursu. Organizator uprawniony jest do zniszczenia prac 
konkursowych, w sytuacji niezłożenia wniosku o ich zwrot w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia 
wyników Konkursu. Uczestnikowi nie będą przysługiwały w związku z tym żadne roszczenia,  
w szczególności roszczenia autora z tytułu naruszenia jego praw autorskich. 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również w materiałach 
promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie. 
Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych 
zezwoleń mógł zaprezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach drukowanych lub 
elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane 
jakiekolwiek wynagrodzenie.  

 

 
 

 

 

 



 

 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 

Karta zgłoszenia do udziału w konkursie 
„Magiczne drzewo życia” 

 

Imię i nazwisko autora pracy: 
  

Wiek autora pracy: 
  

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów: 
  

Adres: 
  

Numer telefonu rodzica/opiekuna: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu. 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY NA PRZETWARZANIE  

I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego 

Dziecka,…………………………………………………………………………………………………………(imię i nazwisko dziecka), 

a w szczególności na podawanie do publicznej wiadomości jego imienia  

i nazwiska, w związku z udziałem w Konkursie pt. „Magiczne drzewo życia”, tj. we wszelkich 

ogłoszeniach, informacjach o Konkursie, promocji Konkursu i ogłoszeniu o jego wynikach. 

Oświadczam, że zostałam/zostałem zapoznany z poniższymi zasadami przetwarzania moich danych 

osobowych zgodnie z przepisem art.13. ust. 1 RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku: 

 

                                                                               

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

          miejscowość, data                                    podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych dla naszych partnerów biznesowych 

 
Szanowni Państwo, w związku z działaniami związanymi z nawiązaniem współpracy/współpracą, prosimy o uważne zapoznanie się z 

poniższymi informacji dotyczącymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 RODO 

a) administrator podaje swoją: tożsamość i dane 

kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i 

dane kontaktowe swojego przedstawiciela  

Kim jesteśmy?  

Atalian Poland Sp. z o.o. z siedzibą w (31-222) Krakowie, ul. Bularnia 5, , 

będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych, co oznacza, że 

decydować będzie o celach i sposobach ich przetwarzani.   

b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora 

ochrony danych 

Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić swoje żądania, do kogo mogę 

się zwrócić? 

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem 

Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem 

ochrony danych Panem Damianem Dziubą, wysyłając wiadomość E-mail 

na adres: iod.pl.atal@atalianworld.com 

c) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę 

prawną przetwarzania 

W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane 

osobowe?  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:  

 z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – czyli działań zmierzających do 
zawarcia umowy współpracy i jej obsługi 

  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, jak ciążących na nas obowiązkach, 
określonych przepisem prawa (m.in. na podstawie: art. 74 
ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości; art. 32, art. 70 i art. 
86 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa), czyli 
archiwizacją dokumentacji, przepisami dotyczącymi podatku 
VAT, itp. 

 Pani/Pana dane osobowe będą także przetwarzane w celu 
ochrony naszych roszczeń i przez ochroną roszczeń z Pani/Pana 
strony, a także w związku  z możliwym udostępnieniem 
Pani/Pana danych osobowych podmiotom wchodzącym w skład 
grupy kapitałowej Atalian (współadministratorzy określeni w 
pkt e niniejszej informacji) – takie przetwarzanie będzie oparte 
o nasz prawnie uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO.  

d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez 

administratora lub przez stronę trzecią 

Jakie dane będą przetwarzane?  

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o tzw. 

prawnie uzasadniony interes administratora, który został wskazany 

powyżej.  

e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o 

kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją 

Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą 

przetwarzane tylko na ternie europejskiej wspólnoty gospodarczej? 

f) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze 

przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub 



 

 
 

organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub 

braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia 

ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w 

art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o 

odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz 

informacje o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub 

o miejscu ich udostępnienia 

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również podmioty 

powiązane z nami kapitałowo, wchodzące w skład Grupy ATALIAN – jako 

współadministratorzy i będą to m.in.:  

• Aspen sp. z o.o. z siedzibą w (31-222) Krakowie, przy ul. Bularnia 

5, nr KRS: 0000020314, NIP: 945-15-51-764, REGON: 351084255 

• Atalian Service sp. z o.o. siedzibą w (31-222) Krakowie przy ulicy 

Bularnia 5, nr KRS: 0000575705, NIP: 9452186752, REGON: 362480643  

• Aspen Serwis sp. z o.o. z siedzibą w (31-222)  Krakowie przy ulicy 

Bularnia 5, nr KRS: 0000502197;  NIP: 945-21-78-362, REGON: 123064536 

• Aspen Holding sp. z o.o. z siedzibą w (31-222) Krakowie przy 

ulicy Bularnia 5, nr KRS 589109, NIP 945-21-88-857; REGON: 363161986 

• Dodatkowo dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą 
mieć: operatorzy i kurierzy pocztowi, podmioty zapewniające nam 
bezpieczeństwo  teleinformatyczne, podmioty audytujące naszą 
działalność i wspierające nas w obsłudze prawnej, ochrony danych 
osobowych, dodatkowo podmioty archiwizujące dokumentację. Dostęp 
do Pani/Pana danych osobowych będą także posiadać inne podmioty 
działające na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. Pani/Pana 
dane osobowe nie będą przekazywane poza europejski obszar 
gospodarczy, ani Organizacji Międzynarodowej.  

Na podstawie art. 13ust. 2 RODO 

a) okres, przez który dane osobowe będą 

przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria 

ustalania tego okresu 

Jak długą będą przetwarzane moje dane osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu 

zakończenia umowy współpracy, następnie przez okres 5 lat ze względu 

na przepisy podatkowe. Okres ten może zostać wydłużony w przypadku 

toczących się postępowań ze względu na ochronę naszych roszczeń.  

b) informacje o prawie do żądania od administratora 

dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której 

dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do 

przenoszenia danych 

Jakie przysługują mi prawa?  

 Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii, 
zgodnie z art. 15 RODO  

 Prawo do sprostowania danych, ich aktualizacji, zgodnie z art. 
16 RODO 

 Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), 
zgodnie z art. 17 RODO 

 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
zgodnie z art. 18 RODO 

 Prawo do przenoszenia danych (w miarę możliwości 
technicznych), na podstawie art. 20 RODO 

 Prawo do sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO 

 Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w 
tym profilowaniu na zasadach określonych w art. 22 RODO 

 Prawo do bycia poinformowanym o żądaniach określonych w 
art. 16-18 RODO, na podstawie art. 19 RODO 

 Prawo do przejrzystej komunikacji i pełnej informacji na 
podstawie art. 12-14 RODO 

Uważam, że niesłusznie przetwarzane są moje dane osobowe. Co mogę 

zrobić?  

W pierwszej kolejności proszę o kontakt z naszym inspektorem ochrony 

danych osobowych. Jeżeli pomimo wyjaśnień nadal będzie Pani/Pan 

c)  jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem 

d) informacje o prawie wniesienia skargi do organu 

nadzorczego 



 

 
 

uważać, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, 

którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Stawki 2 – na podstawie art. 77 RODO. 

e) informację, czy podanie danych osobowych jest 

wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem 

zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest 

zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne 

konsekwencje niepodania danych 

Czy musze podać swoje dane? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość 

nawiązania współpracy. W przypadku ich niepodania, nie będziemy mieć 

możliwości podjęcia współpracy.  

f)       informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu 

decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 

ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – 

istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także 

o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego 

przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą 

Skąd posiadają Państwo moje dane osobowe?   

Pani//Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, administrator nie stosuje profilowania.. 

Na podstawie art. 14 RODO informujemy zgodnie z:  

ust. 1 lit. d – kategorie odnośnych danych  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zbiorze Dostawca 

towarów/usług/Klient/Podwykonawca 

Ust. 2 lit. f -  źródło pochodzenia danych 

osobowych  

Pani/Pana dane osobowe mogliśmy także pozyskać z rejestrów publicznych, 

takich jak baza: KRS, CEDIG, REGON, itp. czyli zbiorów upublicznionych i ogólnie 

dostępnych, w tym np. upublicznionych na Pani/Pana stronie WWW.  

 

 

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

          miejscowość, data                                                                                    podpis osoby upoważnionej

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻNIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE I PUBLIKACJĘ PRAC PLASTYCZNYCH 

DZIECKA 

 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………… 

………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka) w Konkursie „Magiczne drzewo życia” 

organizowanego przez Grupę Atalian oraz na nieodpłatną publikację jego prac plastycznych w celu ich 

udostępniania i rozpowszechniania w związku z udziałem w Konkursie „Magiczne drzewo życia”, 

którego organizatorem jest Grupa ATALIAN. 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż prace plastyczne mogą zostać nieodpłatnie umieszczone 

na stronie internetowej Organizatora oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i serwisach 

społecznościowych. 

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również  

o wynagrodzenie względem Grupy ATALIAN, z tytułu wykorzystywania prac plastycznych mojego 

dziecka na potrzeby określone w oświadczeniu.  

Jednocześnie oświadczam, że praca konkursowa jest wynikiem samodzielnej pracy autora. Autorowi 

przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy konkursowej i nie są one w żaden 

sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.  

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.  

Oświadczam, że zgłoszona praca nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie 

narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które 

wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik Konkursu. 

 

 

    

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

          miejscowość, data                                                           

podpis osoby upoważnionej 

 

 


