
REGULAMIN KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, PT: 
„MŁODZI DZIENNIKARZE DLA PLANETY”,  

ORGANIZOWANEGO PRZEZ WYŻSZĄ SZKOŁĘ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE 
 

Celem konkursu jest zaangażowanie młodzieży w aktywności dziennikarskie w duchu obiektywności, 
rzetelności i wrażliwości na problemy społeczne w przekazywaniu informacji. 
Idea konkursu wpisuje się w działania podejmowane przez Wyższą Szkołę Informatyki z Zarządzania w 
Rzeszowie w ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2022-2024.  
Tematyka konkursu nawiązuje do idei zrównoważonego rozwoju w kilkunastu jego obszarach: 
Cel 1: wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie 
Cel 2: wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować 
zrównoważone rolnictwo 
Cel 3: zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt 
Cel 4: zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie 
Cel 5: osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt 
Cel 6: zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną 
gospodarkę zasobami wodnymi 
Cel 7: zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystęp-
nej cenie 
Cel 8: promować trwały, inkluzywny i zrównoważony wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrud-
nienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi 
Cel 9: budować infrastrukturę odporną na skutki katastrof, promować inkluzyjną i zrównoważoną indu-
strializację oraz wspierać innowacje 
Cel 10: zmniejszyć nierówności w obrębie państwa i między państwami 
Cel 11: zrobić wszystko, by miasta i ludzkie osiedla były inkluzyjne, bezpieczne, odporne na skutki kata-
strof i zrównoważone 
Cel 12: Zapewnić wzorce odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji 
Cel 13: Podjąć pilne działania zwalczające zmiany klimatyczne i ich skutki 
Cel 14: Chronić oceany i morza oraz wykorzystywać ich zasoby w zrównoważony sposób 
Cel 15: Chronić, przywrócić i promować zrównoważone wykorzystywania ekosystemów lądowych, go-
spodarować lasami w sposób zrównoważony, zwalczać pustynnienie, zatrzymać i odwrócić proces degra-
dacji gleby, powstrzymać straty w bioróżnorodności 
Cel 16: Promować istnienie pokojowych i inkluzyjnych społeczeństw, co umożliwi zrównoważony rozwój; 
zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości; budować efektywne, odpowiedzialne i 
inkluzyjne instytucje na wszystkich szczeblach 
Cel 17: Wzmocnić mechanizmy powstawania globalnych partnerstw oraz ożywić już istniejące partner-
stwa 
Źródło: https://wsiz.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/raportzr.pdf 
 
Prace konkursowe powinny odnosić się do jednego, wybranego tematu w skali lokalnej: szkoły, 
miejscowości, gminy.  

 

§ 1. 
Postanowienia ogólne 

 
1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na reportaż, zwanego dalej "Konkursem", oraz 

warunki uczestnictwa w nim. 
 

2. Celem Konkursu jest popularyzacja nowoczesnych form dziennikarskich i rozwój warsztatu 
dziennikarskiego w podejmowaniu ważnych społecznie tematów.  

 
3. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu reportażu w jednej z wybranych form: tekstowej, 

filmowej, podcastowej lub fotograficznej nawiązujących do wybranego przez twórców tematu 
dziennikarskiego, spełniające kryteria określone w § 2.  pkt. 4 Regulaminu.  

 
4. Tematyka reportaży (spośród poniższych należy wybrać jeden): 

a. Mniej znaczy więcej – jak pokonać konsumpcjonizm? 

b. Drugie życie produktów = długie/drugie życie planety 
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c. Małe stworzenie – wielkie znaczenie. Wpływ bioróżnorodności na przyszłość naszej 

planety. 

d. Woda – towar luksusowy?  

 
Reportaż może dotyczyć: 

 prezentacji podejmowanych lokalnie (w szkole, rodzinie, miejscowości) pozytywnych działań na 
rzecz środowiska; 

 wskazania na zagrożenia w najbliższym otoczeniu uczniów/uczennic (dziennikarstwo śledcze). 
 

5. Organizatorem Konkursu jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, zwana dalej 
"Organizatorem". Wszelkie pytania związane z organizacją konkursu należy kierować na adres: Kate-
dra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, ul. 
Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, tel. (17) 866 12 97 lub emailem na adres: ykysil@wsiz.edu.pl  
 

6. Poszczególne etapy Konkursu trwają: 
.  

a. od dnia 1.03.2023 do dnia 28.04.2023 do godz. 14:00 - dostarczanie Reportaży na kon-
kurs  

b. od dnia 1.05.2023 - ocena prac konkursowych – I etap; 
c. ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w terminie nie później niż 22.05.2022– II etap 

konkursu w siedzibie Organizatora w Rzeszowie; 
 

 

§ 2.  
Warunki uczestnictwa i zasady udziału w Konkursie 

 
1. Konkurs ma charakter zamknięty. Mogą wziąć w nim udział wyłącznie uczniowie klas szkół ponadpod-
stawowych z województwa podkarpackiego. 
 
2. W konkursie możliwe są zarówno zgłoszenia indywidualne, jak i zespołowe tj. obejmujące grupę mak-
symalnie 3 uczniów. Zgłoszenia w obu przypadkach dokonuje nauczyciel. Każdy podmiot (zarówno osoba 
indywidualna, jak i zespół) może zgłosić nie więcej niż jedną pracę konkursową. W sytuacji zgłoszenia 
zespołowego nagroda przyznawana jest zespołowi jako całości i nie podlega zwielokrotnieniu oraz wy-
mianie na inny ekwiwalent. 
 
3. Reportaż musi spełniać następujące kryteria: 

a. być niepowtarzalny i oryginalny, 
b. oddać ideę zrównoważonego rozwoju w ujęciu lokalnym. 

 
 
4. Reportaż należy wykonać w następujący sposób: 
 

a. Teksty - w edytowalnym formacie .doc lub .docx, przygotowane w programie Microsoft 
Word, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1, wyjustowane dwustronnie, w wersji 
elektronicznej, marginesy standardowe, maksymalnie 8000 znaków ze spacjami. [jeśli do 
tekstu będą załączone zdjęcia, należy je wysłać w osobnych plikach z opisem: tytuł, autor. 
Rozdzielczość min. 300 dp]. Plik nie powinien być większy niż 50MB. 
 

b. Fotoreportaż - techniką fotografii cyfrowej lub fotografii analogowej (maksymalnie 15 
zdjęć). Rozdzielczość minimum 300 dpi. Plik nie powinien być większy niż 50MB. 

 
c. Film - może być wykonany w dowolnej technice, jednak musi mieć formę pliku cyfrowego w 

formacie Quicktime, AVI lub MPEG, w rozdzielczości Full HD: 1920x1080. Nagranie nie 
dłuższe niż 10 min. Plik nie powinien być większy niż 50MB. 

 
d. Podcast  - dopuszczalne są formaty wave oraz mp3. Czas nagrania nie powinien przekraczać 

10 minut.  Plik nie powinien być większy niż 50MB. 
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5. W Konkursie będą oceniane reportaże, zgłoszone Organizatorowi przez stronę 
https://ankiety.wsiz.pl/index.php/199728?lang=pl  Na wskazanej stronie należy wypełnić pola w 
formularzy zgłoszenia, a także dołączyć skan wypełnionej i podpisanej przez nauczyciela oraz wszystkich 
pełnoletnich uczniów tworzących zespół, biorący udział w konkursie karty zgłoszenia konkursowego 
(załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu). W przypadku uczniów niepełnoletnich, na udział w konkursie 
oraz publikację reportaży wymagana jest zgoda ich rodziców (załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu). 
Oryginał karty zgłoszeniowej oraz wszystkie zgody rodziców uczniów niepełnoletnich, a także 
oświadczenia stanowiące załączniki do Regulaminu (załącznik nr 3 i 4 do Regulaminu konkursu) należy 
dostarczyć do Organizatora pocztą lub osobiście, najpóźniej w dniu 22.05.2023 r.  
 
 
7.  Nadesłanie Reportażu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu. 
 
9. Nadesłane Reportaże i dokumenty nie podlegają zwrotowi.  
 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku 
zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub z innej przyczyny niezależnej do Organizatora. 
 

 
§ 3.  

Ocena Reportaży  
 
1. Reportaże zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową w składzie:  

a) dr Barbara Przywara - przewodniczący Komisji 
b) dr Grażyna Bochenek 
c) dr Joanna Podgórska 
d) ekspert z zakresu zrównoważonego rozwoju 
e) 2 dziennikarzy  

2. Komisja dokona wyboru jednego najlepszego Reportażu oraz 3 wyróżnień za Reportaż. 
3. W przypadku równej liczby głosów w trakcie obrad Komisji Konkursowej, głos Przewodniczącego 

Komisji Konkursowej  liczy się podwójnie. 
4. Reportaże będą oceniane pod względem merytorycznym, artystycznym jak i pod względem 

oryginalności pomysłu. 
5. Selekcji Reportaży oraz wyboru zwycięzców dokona Komisja Konkursowa.  
6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez przyznania nagrody. 
7. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
8. Z rozstrzygnięcia Konkursu sporządzony zostanie protokół, który podpisują członkowie Komisji 

Konkursowej uczestniczący w posiedzeniu.  
9. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali finałowej w dniu 22.05.2023 w siedzibie 

Wyższej Szkoły Informatyki i zarządzania połączonej z wydarzeniami towarzyszącymi (w tym 
warsztatami dziennikarskimi dla uczestników konkursu).  

 

§ 4.  
Nagrody 

 
1. Komisja Konkursowa przyzna: 
 

a. Nagrodę główną dla uczestnika/zespołu, który uzyska łącznie najwięcej punktów za 
Reportaż: 1000 zł oraz voucher na bezpłatny pierwszy semestr studiów na wybranym 
kierunku w Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej (np. Komunikacja cyfrowa, Grafika 
komputerowa i produkcja multimedialna)  

b. 3 wyróżnienia  za reportaż: każda po 500 zł oraz voucher na bezpłatny pierwszy semestr 
studiów na wybranym kierunku w Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej (np. 
Komunikacja cyfrowa, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna)  

c. Opiekunom nagrodzonych uczestników zostanie wręczona roczna cyfrowa prenumerata 
„Tygodnika Powszechnego”.  
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d. Zwycięzcy będą mieć możliwość zwiedzenia redakcji oddziału terenowego Telewizji Polskiej 
TVP3 Rzeszów po ustaleniu terminu.  

 
 

§ 5.  
Prawo własności i zgoda na wykorzystania prac konkursowych 

 
1. Autorzy Reportaży nagrodzonych lub wyróżnionych zobowiązani są do udzielenia Organizatorowi nie-
odpłatnej licencji na czas nieokreślony na wykorzystywanie Reportaży do celów publikacji i promocji, 
realizowanych przez Organizatora. W tym celu Autorzy nagrodzonych Reportaży zawrą z Organizatorem 
umowę określającą sposób wykorzystania przez Organizatora nagrodzonych Reportaży dla potrzeb grupy 
medialnej intro.media oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na wszystkich wska-
zanych w umowie polach eksploatacji oraz do nieograniczonego w czasie korzystania w kraju i za granicą, 
w tym m.in. do: 
 

1) używania i wykorzystania Reportażu we wszelkiej działalności promocyjnej reklamowej, 
informacyjnej; 

2) utrwalania i zwielokrotniania Reportażu wszelkimi technikami graficznymi,  
3) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu pracy konkursowej na nośnikach elektronicznych; 
4) publicznego wystawiania i wyświetlania Reportażu na wszelkich imprezach otwartych i 

zamkniętych;  
5) nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity,  
6) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych, 

informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem Reportaży,  
7) wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia Reportaży w Internecie,  
8) publicznego wystawiania Reportaży, najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia Reportaży.  
9) Przekazania przez Organizatora Reportażu na cele charytatywne. 

 
2. Organizator ma prawo do publikacji wybranych prac konkursowych na portalu grupy medialnej „in-
tro.media” , na portalu WSIiZ, w mediach społecznościowych WSIiZ oraz na wszystkich polach eksploatacji 
podmiotów współpracujących z Organizatorem. 

 
§ 6.  

Postanowienia końcowe  
 
 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Wyższa Szkoła 
Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, organizator konkursu.  

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 
w Rozporządzeniu 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).  

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane:  
a) w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu,  
b) w celach marketingowych dotyczących Uczestników oraz Organizatora Konkursu, w tym podpi-

sywanie udostępnionych prac nazwiskiem autora. 
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.  
5. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:  
a) sprostowania danych,  
b) usunięcia danych,  
c) ograniczenia przetwarzania danych, 
d) przenoszenia danych,  
e) wniesienia sprzeciwu,  
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

6. Organizator będzie zbierał od Uczestników i opiekunów następujące dane:  
a) imię i nazwisko,  
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b) klasa 
c) adres e-mail,  
d) numer telefonu,  

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także 
w mediach) o wynikach konkursu.  

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomaty-
zowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.  
11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej okre-

ślonych celów.  
12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do za-

grożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. 
Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ry-
zyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i 
kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdo-
podobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wią-
żące się z przetwarzaniem danych wynikające z:  

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia  
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,  
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny spo-

sób przetwarzanych.  
 

§ 7.  
Podsumowanie  

1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie 
przesłanych materiałów m.in. do zaprezentowania ich na stronie internetowej Organizatora lub w 
formie czasowej wystawy oraz do celów promocyjnych Organizatora  

2. Uczestnik deklaruje posiadanie pełnych praw autorskich do wszystkich wykorzystanych w Reporta-
żu elementów oraz deklaruje, że  w swojej pracy nie wykorzystał wizerunku osoby trzeciej bez jej 
zgody. 

3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby 
udostępniony Reportaż naruszał prawa (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.  

4. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora www.wsiz.edu.pl  
5. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego 

postanowień niniejszego regulaminu.  
6. Każdy Uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora konkursu o wyjaśnienie treści niniejszego 

Regulaminu.  
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontakto-

wania się ze zwycięzcą Konkursu.  
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione 

zgłoszenia do Konkursu.  
9. Autor zwycięskiego Reportażu zachowuje prawo do wykorzystania informacji o wygraniu niniejsze-

go Konkursu. 
10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, w przypadku jeżeli nie zgłosi 

się ilość Uczestników pozwalająca na przeprowadzenie Konkursu (tj. min. 4 osoby).  
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowią-

zującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 
12. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 
13. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
Załącznik nr 1 

 
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO NA REPORTAŻ 

„MŁODZI DZIENNIKARZE DLA PLANETY 
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Dotyczy pliku - pracy konkursowej o nazwie 

 

 

 

Imię i nazwisko autora, klasa / imiona i nazwiska członków zespołu, klasa  

 

 

 

 

Nazwa i adres szkoły, telefon 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna merytorycznego; adres e-mail / numer telefonu do kontaktu 

 

 

 

Forma pracy, elementy składowe 

 

 

 

Podpis autora/autorów pracy 
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Załącznik nr 2 

 

 

Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) ucznia biorącego udział w Konkursie dziennikarskim 

„Młodzi dziennikarze dla planety” 

 

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 

1000 z późn. zm.) oraz 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 rozporzą-

dzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka  

 

.......................................................................................................................... –  ucznia 

    (imię i nazwisko)   

 

.......................................................................................................................................................  

 

....................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa szkoły) 

 

do celów związanych z jego udziałem w Konkursie dziennikarskim „Młodzi dziennikarze dla planety”, w 

roku szkolnym 2022/2023 oraz na opublikowanie na stronie internetowej Wyższej Szkoły Informatyki i 

Zarządzania na liście uczestników kolejnych etapów Konkursu wyników mojego dziecka: imienia, nazwi-

ska, nazwy szkoły oraz liczby uzyskanych punktów. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i jego postanowienia akceptuję. 

 

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

miejscowość, data    podpis rodzica (opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 2a 

 

 

Oświadczenie pełnoletniego ucznia biorącego udział w Konkursie dziennikarskim „Młodzi dzien-

nikarze dla planety” 

 

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 

1000 z późn. zm.) oraz 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 rozporzą-

dzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016 z późn, zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych:  

 

........................................................................................................................... –  ucznia 

    (imię i nazwisko)   

 

.......................................................................................................................................................  

 

....................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa szkoły) 

 

do celów związanych z jego udziałem w Konkursie dziennikarskim „Młodzi dziennikarze dla planety”, w 

roku szkolnym 2022/2023 oraz na opublikowanie na stronie internetowej Wyższej Szkoły Informatyki i 

Zarządzania na liście uczestników kolejnych etapów Konkursu moich wyników: imienia, nazwiska, nazwy 

szkoły oraz liczby uzyskanych punktów. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i jego postanowienia akceptuję. 

 

 

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

miejscowość, data    podpis uczestnika Konkursu 
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Załącznik nr 3 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja niżej podpisany/a ..........................................................................................................  

jako opiekun prawny / pełnoletni uczestnik Konkursu 

.............................................................................................................................................  

(imię i nazwisko ucznia - uczestnika Konkursu) 

 

wyrażam zgodę na opublikowanie pracy konkursowej mojej/mojego dziecka na stronie internetowej 

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz na portalu grupy medialnej 

https://www.intro.media/ i zrzekam się praw autorskich majątkowych wynikających z tego tytułu.  

 

 

  

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

Miejscowość, data      podpis 
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Załącznik nr 4       ……………………......., dnia …………………….. 

 

………………………………………………………….  

(imię i nazwisko uczestnika) 

………………………………………………………….  

(adres) 

………………………………………………………….  

 

………………………………………………………….  

 

OŚWIADCZENIE UCZNIA, KTÓRY UKOŃCZYŁ 18 LAT  

– W ZAKRESIE PRAW AUTORSKICH 

 

 

Oświadczam, że przedkładany reportaż na Konkursie dziennikarskim  „Młodzi dziennikarze dla planety” 

zatytułowany:  

.............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................. 

został wykonany przeze mnie samodzielnie.  

 

Jednocześnie oświadczam, że ww. praca nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) oraz dóbr osobistych 

chronionych prawem cywilnym, a także nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/am w sposób 

niedozwolony. 

 

 

………………………………………… 

(podpis uczestnika) 
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Załącznik nr 4a              …………………………......., dnia …………………….. 

 

………………………………………………………….  

(imię i nazwisko uczestnika) 

………………………………………………………….  

(adres) 

………………………………………………………….  

 

………………………………………………………….  

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA,  

KTÓRY NIE UKOŃCZYŁ 18 LAT – W ZAKRESIE PRAW AUTORSKICH 

 

Oświadczam, że przedkładany reportaż na Konkursie dziennikarskim „Młodzi dziennikarze dla planety” 

zatytułowany:  

.............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................., której autorem jest ……………………………………… nie narusza 

praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym, a także nie 

zawiera danych i informacji, które zostały uzyskane w sposób niedozwolony. 

 

 

……………………………………… 

(podpis uczestnika) 

 

 
 


