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REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
“POKAŻ SWOJE ZAINTERESOWANIA” 

Obowiązuje od dnia 05.12.2022 do 08.01.2023 
 

§1 
 

Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady konkursu pod nazwą „Pokaż swoje nam zainteresowania” 
(dalej „Konkurs”), określa warunki uczestnictwa i nagradzania uczestników biorących udział w 
Konkursie, czas trwania, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania 
reklamacji, a także prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora. 

2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 888). 

 
 

§2 
 

Organizator i czas trwania konkursu 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia Anna Płoska z siedzibą 
w Jelczu-Laskowicach, ul. Orla 13, 55-220 zwany dalej „Organizatorem". 

 
2. Właścicielem nagród wydawanych w Konkursie jest Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia 

Anna Płoska. 
 

3. Organizator może współdziałać przy organizowaniu Konkursu z innymi podmiotami, które 
zamierzają wnieść wkład w przygotowanie lub realizację Konkursu (dalej „Partner Konkursu”). 
Informacja o takich podmiotach będzie dostępna na stronie internetowej konkursu. 

4. Konkurs trwa od dnia 05.12.2022 r. do 08.01.2023 r. (dalej jako “czas trwania konkursu”).  
5. Konkurs podzielony jest na II etapy: 
5.1. etap I - trwa od 05.12.2022 do 08.01.2023 nadsyłanie zgłoszeń konkursowych. 
5.2. etap II - trwa od 09.01.2023 - 21.01.2023 wstępna selekcja zgłoszeń. Wybór zwycięskich prac 
konkursowych. 
5.3 Ogłoszenie zwycięskich prac konkursowych nastąpi w dniu 22.01.2023 o godzinie 15:00 na 
stronie konkursowej https://csipz.pl/konkurs. 
 

 
§3 

 
Uczestnictwo w konkursie 

 
1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny. 
2. Konkurs skierowany jest wyłącznie do uczniów uczęszczających do następujących klas: 
● klasa VII szkoły podstawowej, 
● klasa VIII szkoły podstawowej, 
● klasa I szkoły ponadpodstawowej, 
● klasa II szkoły ponadpodstawowej. 

2.1 W konkursie wziąć udział mogą uczniowie z każdej szkoły w Polsce. 
3. Zgłoszenie udziału następuje poprzez: 

3.1 wypełnienie formularza zgłoszenia https://bit.ly/3BdGF6T  oraz 
3.2 przesłanie na adres mailowy konkurs@csipz.pl pracy konkursowej wraz z 
podpisanym oświadczeniami stanowiącymi załącznik nr 1 oraz 2 do niniejszego regulaminu. 

4. Praca konkursowa przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej powinna nosić tytuł: 
“Zgłoszenie do konkursu Pokaż nam swoje zainteresowania”. 

5. Zdjęcia - pliki powinny być nazwane nazwiskiem, imieniem uczestnika oraz numerem 
porządkowym kolejnej fotografii. (Przykład: Kowalski_Jan_1.jpg, Kowalski_Jan_2.png). 

6. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3 wymaga podania następujących informacji o uczestniku: 
● Imię i nazwisko uczestnika konkursu, 
● adres zamieszkania, 

https://csipz.pl/konkurs
https://bit.ly/3BdGF6T
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● adres mailowy, 
● telefon kontaktowy, 
● datę urodzenia, 
● klasa, 
● pełna nazwa szkoły/placówki 

oraz 
● zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z konkursem. 

 
7. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które: 
7.1. nie są zatrudnione w Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia lub u podmiotów zależnych lub 
powiązanych z Organizatorem, 
7.2. nie są członkami najbliższej rodziny Organizatora oraz Jury powołanego przez Organizatora, 
to jest dzieckiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, ich przysposobionym lub 
przysposabiającym, a także rodzeństwem, 
7.3 nie są podopiecznymi, wychowankami i uczniami w szkole lub placówce edukacyjnej, w której 
pracuje członek Jury.  

 
§4 

 
Zasady konkursu 

 
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: 
1.1 spełnienie warunków uczestnictwa wskazanych w §3 powyżej, 
1.2 uzupełnienie formularza zgłoszeniowego poprzez wpisanie danych kontaktowych w postaci imienia 
i nazwisko, adresu zamieszkania, adresu mailowego, telefonu kontaktowego, daty urodzenia, klasy i 
pełnej nazwa szkoły. 
1.3 odpowiedź na zadanie konkursowe: “Pokaż nam swoje zainteresowania” w formie zdjęć oraz 
dołączenie oświadczenia opiekuna prawnego - Załącznik nr 1 oraz oświadczenie przekazania praw 
autorskich - Załącznik nr 2, spełniającego poniższe warunki: 
1.4.1 Prace Konkursowe zawierające treści sprzeczne z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej 
Polskiej, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa autorskie osób trzecich,                 
a także zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające 
powszechnie akceptowane zasady moralności, godność osobistą, w tym na tle religijnym, etnicznym            
i rasowym, a także takie, które nie spełniają wymagań określonych niniejszym Regulaminem nie biorą 
udziału w Konkursie i podlegają odrzuceniu przez Organizatora. 
1.4.2 Praca Konkursowa powinna składać się z minimum 8, a maksymalnie 15 zdjęć. 
1.4.3 Pojedyncze zdjęcie nie powinno zajmować więcej niż 3 MB, 
1.4.4 Praca Konkursowa powinna zostać nadesłana w formacie .jpg lub .png. 
1.4.5 Każde zdjęcie powinno przedstawiać zainteresowania o innym charakterze i kategorii 
(Przykład: 1 zdjęcie - wybrana dyscyplina sportowa, 2 zdjęcie - rysowanie komiksów, 3 zdjęcie - gra na 
instrumencie muzycznym itd.). 
1.4.6 Zdjęcia przedstawiające zainteresowania nie powinny zawierać wizerunku człowieka, którego w 
myśl art. 4 pkt 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. można 
zidentyfikować. (Przykład: jeżeli fotografujesz osobę, która np. jeździ na deskorolce, to fotografia nie 
może zawierać twarzy tej osoby). 
1.5 przesłanie w czasie trwania danego etapu Konkursu uzupełnionego formularza 
https://bit.ly/3BdGF6T wraz z Pracą Konkursową i oświadczeniami za pośrednictwem poczty 
elektronicznej konkurs@csipz.pl . 
2. Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia do danego etapu Konkursu Uczestnik zostaje 
zarejestrowany w bazie konkursowej. 
3. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu 
Konkursu. 
4. Liczba przesłanych zdjęć w zgłoszeniu konkursowym nie wpływa na ocenę pracy konkursowej. 
5. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie jeden raz. 
6. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie zdjęcia własnego autorstwa, które nie były w żadnej formie 
zgłaszane do innych konkursów. 
7. Praca Konkursowa sprzeczna z Regulaminem lub taka, co do której Organizator poweźmie 
wątpliwość, że może ona w inny sposób naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa 
autorskie lub prawa do wizerunku, podlega odrzuceniu przez Organizatora. 

https://bit.ly/3BdGF6T
mailto:konkurs@csipz.pl
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8. Na decyzje Organizatora o odrzuceniu Pracy Konkursowej podjęte na podstawie Regulaminu nie 
przysługuje odwołanie. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji w 
przypadku zmiany okoliczności lub powzięcia nowych informacji. 
9. Laureatami Konkursu zostaną Uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Jury 
powołane przez Organizatora w drodze II-etapowego procesu konkursowego. 
9.1 Fotografie ocenia się według następujących kryteriów: 
9.1.1 Wysokiej rozdzielczości fotografie zgodne z tematem, bogate w szczegóły i żywą kolorystykę, 
staranne, estetyczne, charakteryzujące się ciekawym pomysłem. Przedstawiające różnorodne 
zainteresowania/hobby lub pasje.  
10. Informację o wygranej Laureat Konkursu otrzyma za pomocą wiadomości zwrotnej na adres              
e-mail podany w zgłoszeniu konkursowym.  
 
 

§ 5 
 

Nagrody 
 

1. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody: 
● Gogle VR OCULUS Quest 2 128GB 
● Kamera GOPRO HERO11 Black 
● Gimbal ręczny DJI Osmo Mobile 4 SE 
2.  Dodatkowo zostaną przyznane wyróżnienia w postaci Kart Podarunkowych o wartości 50,00 

zł, do wykorzystania w salonach Empik i przez stronę internetową www.empik.com. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 
4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub na ekwiwalent pieniężny. 
5. Nagrody zostaną wysłane kurierem na adres, wskazany w zgłoszeniu. Koszt wysyłki nagród 

pokrywa Organizator. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady Nagród. Odpowiedzialność z 

tytułu rękojmi za wady tych nagród spoczywa na producencie nagród lub sprzedawcy, od 
którego nagrody zostały nabyte przez Organizatora. 

7. Laureaci zwycięskich prac konkursowych zostaną autorami ilustracji do edukacyjnych 
kart rozwojowych. Karty zostaną wydane w marcu 2023 r. 

 
§6 

 
Własność intelektualna i prawa autorskie 

1. Uczestnik zgłaszając Pracę Konkursową do Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na 
przekazanie praw autorskich do pracy konkursowej (zdjęć autorstwa uczestnika) na rzecz 
Organizatora konkursu. Niniejsza zgoda stanowi Załącznik nr 2 i wymaga złożenia podpisu 
opiekuna prawnego.  

2. Uczestnik zgłaszając Pracę Konkursową do Konkursu oświadcza, że posiada pełne prawo do 
dysponowania utworem w postaci Pracy Konkursowej zgłoszonej do Konkursu oraz że 
przysługują mu do niej autorskie prawa majątkowe oraz osobiste, które nie są ograniczone na 
rzecz osób trzecich. 

3. Uczestnik oświadcza, że z chwilą zgłoszenia Pracy Konkursowej w Konkursie: 
3.1. Praca Konkursowa będzie wolna od jakiegokolwiek rodzaju wad prawnych,                                          
a w szczególności nie będzie obciążona jakiegokolwiek rodzaju prawami ustanowionymi na 
rzecz osób trzecich ani nie będą zaciągnięte jakiegokolwiek rodzaju zobowiązania związane                 
z tą Pracą Konkursową na rzecz osób trzecich (dot. również praw zależnych), 
3.2. W Pracy Konkursowej nie został użyty wizerunek osoby trzeciej. 

4. Uczestnik oświadcza, że Praca Konkursowa nie brała udziału w innych konkursach. 
5. Organizator oświadcza, iż zastrzega, że nabywa własność i prawa autorskie w stosunku do 

nadesłanej Pracy Konkursowej z chwilą odbioru zgłoszenia konkursowego, zdjęć oraz 
podpisanych oświadczeń. Przeniesione zostają nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa 
majątkowe do nieograniczonego w czasie i terytorialnie korzystania i rozporządzania Pracą 
Konkursową na następujących polach eksploatacji: 
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5.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, ilość i wielkość nakładu. 

5.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, 
wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą 
przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 
przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu 
terytorialnym, wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, 
wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa 
książkowego, materiału promocyjnego, artykułu prasowego; 
5.3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 4.1 oraz 4.2 - 
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. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej następuje wraz                           
z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne podmioty, prawem do zezwolenia na 
wykonywanie autorskiego prawa zależnego oraz prawem własności egzemplarzy Pracy 
Konkursowej (utworów). Odrębna odpłatność z ww. tytułu nie przysługuje w tym na korzystanie 
z ewentualnie powstałego opracowania, jak i rozporządzanie nim. 

7. Uczestnik oświadcza, iż Praca Konkursowa nie narusza żadnych praw osób trzecich. 

§ 7 
 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia 
Anna Płoska ul. Orla 13, 55-220 Jelcz-Laskowice. Organizator informuje, że dane osobowe 
Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) – dalej jako 
„RODO”, oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

2. Dostęp do danych Uczestnika mogą mieć dostawcy systemów teleinformatycznych oraz 
podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie a w przypadku ewentualnych roszczeń 
również kancelarie prawne. 

3. Przestrzeganie zasad ochrony danych przez Organizatora nadzoruje wyznaczony Inspektor 
Ochrony Danych. Inspektor ochrony danych to osoba, z którą można się kontaktować mając 
pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych przez Organizatora. Można to uczynić 
na trzy sposoby: 
3.1. mailowo: kontakt@csipz.pl 
3.2. telefonicznie: 533-632-233 
3.3. korespondencyjnie: Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia Anna Płoska, ul. Orla 13, 55-
220 Jelcz-Laskowice. 

4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora: 
4.1. w celach związanych z realizacją Konkursu, w tym zamieszczeniem listy Zwycięzców oraz 
wydaniem nagród. 
4.2. w celach opracowania i wydania edukacyjnych kart rozwojowych. 
4.3. w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa prawna – prawnie uzasadniony 
interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Dane Uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania 
konkursu wskazany w Regulaminie, a w przypadku Zwycięzców także przez okres 5-ciu lat od 
dnia wydania nagrody (dotyczy wyłącznie danych związanych z wydaniem nagrody). Okres ten 

mailto:kontakt@csipz.pl
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może zostać wydłużony w sytuacji wystąpienia lub obrony przed roszczeniami Organizatora 
nagród. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane osobowe są 
przetwarzane, przysługują następujące prawa: 
6.1. prawo dostępu do treści danych; 
6.2. prawo do sprostowania danych; 
6.3. prawo do usunięcia danych; 
6.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
6.5. prawo do przenoszenia danych; 
6.6. prawo do wniesienia sprzeciwu; 
6.7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika 
dotyczących narusza przepisy RODO. 

7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy 
czym jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych osobowych 
będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie. 

8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu 
danych osobowych. 

9. Dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

§ 7 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin podlega prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie 
zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa. 

2. Uczestnik Konkursu wysyłając formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej Konkursu 
oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa 
w Konkursie. 

3. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, wszelkie ewentualne spory wynikające                         
z Regulaminu podlegają jurysdykcji sądów polskich i będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

4. Organizator konkursu uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile 
nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. 

5. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na https://csipz.pl/konkurs.  
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Załącznik nr 1 
 
 

…..…………………….,.................................... 
(miejscowość i data) 
 
 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA 
 

 
Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w konkursie fotograficznym  

“Pokaż nam swoje zainteresowania” 
organizowanym przez Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia.  

 
Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka:  

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

(imię i nazwisko dziecka) 
 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres szkoły, klasa) 

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

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

(adres zamieszkania) 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, kontakt: telefon, e-mail) 

 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych mojego 

dziecka oraz moich danych w celach wynikających z organizacji Konkursu 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych).  

2. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronach 
internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora i jury Konkursu,                           
w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.  

3. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie 
stworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych                             
z Konkursem, na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych 
organizatora, a także do opracowania i wydania edukacyjnych kart rozwojowych, w których 
ilustracje będą stanowić zwycięskie prace konkursowe. 

4. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych.  

5. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub 
ograniczenia ich przetwarzania.  

6. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego zaangażowania 
w Konkursie. Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki 
przewidziane w regulaminie Konkursu.  

 
……………………………………………………….. 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 2 

 
 
 

…..…………………….,.................................... 
(miejscowość i data) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PRZEKAZANIA PRAW AUTORSKICH 
 
 
 

Niniejszym oświadczam, iż posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do zdjęć (dalej nazywanych 
utworem) przesyłanych w ramach konkursu “Pokaż nam swoje zainteresowania”. Oświadczam, że 
przesłane zdjęcia nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Jednocześnie 
wyrażam zgodę na przekazanie Organizatorowi konkursu praw autorskich, praw majątkowych do zdjęć 
w zakresie: 

●   utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów – wytwarzanie egzemplarzy utworu bez 
względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), 
ilość i wielkość nakładu;  

● w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie 
do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową                        
i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu                                       
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie 
korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego 
fragmentu do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału 
promocyjnego, artykułu prasowego;  

● oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora (Autorów) 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego utworu (pracy) powoduje przeniesienie na 
Organizatora Konkursu własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę                        
w jakiej został dostarczony.  

 
 
 
 

 
…………………………………………………………………….…. 

                                                                 Data i podpis autora i data  
(w imieniu osób nieletnich oświadczenie podpisują ich opiekunowie prawni)  


