
Uczelniany konkurs literacki organizowany przez Instytut Neofilologii 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie 
 

 

Formularz zgłoszeniowy 
 

 

Imię……………………………………………………………………………………………... 

Nazwisko………………………………………………………………………………………... 

Hasło (uzupełnia osoba przyjmująca zgłoszenie)………………………………………………. 

Telefon kontaktowy ………………………….e-mail………………………………………….. 

Kierunek studiów,  rok ................................................................................................................. 

Tytuł pracy ……………………………………………………………………………………... 

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

 

Data wpływu pracy (uzupełnia osoba przyjmująca zgłoszenie) ………………………………. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu 

uczelnianego konkursu literackiego organizowanego przez Instytut Neofilologii Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PWSZ 

w Chełmie moich danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowych, w zakresie 

prowadzenia i realizacji Konkursu, a także w celach  udostępnienia informacji o wynikach 

Konkursu, przyznania nagród i dyplomów, a także w celach marketingowych i archiwalnych. 

 

Oświadczam, że zgłoszona wyżej praca jest mojego autorstwa i nie była nigdzie dotąd 

publikowana oraz przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego 

tekstu. 

 

Oświadczam, że nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń co do terytorium przenoszę na 

rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie autorskie prawa majątkowe do 

tekstu zgłoszonego do konkursu na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1191 z późn. zm.), oraz przenoszę na PWSZ w Chełmie własność egzemplarza tego 

tekstu.  

 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych jest 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie z siedzibą przy ul. Pocztowej 54 w 

Chełmie oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo żądania 

sprostowania  danych, prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania  danych 

osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo 

do cofnięcia w każdym momencie zgody na ich przetwarzanie. 

 

W związku z udziałem w wyżej wymienionym konkursie, wyrażam zgodę na podawanie do 

wiadomości publicznej moich danych, w tym mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska,                

we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach o konkursie oraz publikacjach i informacjach                  

o jego wynikach. 

 

 

Data: ………………….  Czytelny podpis: …………………………………………… 
 


