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OŚWIADCZENIE 
 

Na cele konkursu „Love CN” 2017 („Konkurs”) w Polsce 
Organizator: Turner Broadcasting System Europe Limited 

 
Data zgłoszenia wideo:_______________________ 

 

Imię uczestnika:  
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 
prawnego: 

Wiek uczestnika:   

Inni niepełnoletni członkowie 
rodziny występujący w wideo: 

 
E-mail rodzica/opiekuna 
prawnego: 

                  Imię i nazwisko dziecka:   

                   Wiek:   

                  Imię i nazwisko dziecka:   

                   Wiek:   

Inni członkowie rodziny 
występujący w wideo: 

  

                   Imię, nazwisko i wiek:   

                   Imię, nazwisko i wiek:   

 
Aby Organizator mógł przyjąć zgłoszenie uczestnika w formie nagrania wideo jako zgłoszenie 
do Konkursu, Organizator musi otrzymać zgodę od Rodzica/Opiekuna prawnego 
niepełnoletniego uczestnika i każdego dziecka z rodziny pojawiającego się w wideo, a także 
zgodę od innych członków rodziny pojawiających się w zgłoszeniu wideo uczestnika. 
 
Zgodnie z warunkami Konkursu w czasie przesyłania zgłoszenia wymagane jest imię 
uczestnika, jego wiek i zgłoszenie wideo („Materiały zgłoeszeniowe”). 
 
Podpisując i przekazując Oświadczenie Organizatorowi, Rodzic/Opiekun prawny oraz wszyscy 
pozostali członkowie rodziny występujący w wideo oświadczają (o ile dotyczy), że: 
 

1. jest Rodzicem/Opiekunem prawnym uczestnika i pozostałych dzieci występujących w 
wideo; 

 

2. Rodzic/Opiekun prawny zapoznał się z Oficjalnymi zasadami Konkursu i akceptuje ich 
warunki, a także zgadza się na przetwarzanie Materiałów zgłoszeniowych na potrzeby 
administracyjne Konkursu zgodnie z Polityką prywatności; pozostali członkowie rodziny 
podpisując Oświadczenie, oświadczają, że zapoznali się z Oficjalnymi zasadami Konkursu i 
akceptują ich warunki, a także zgadzają się na przetwarzanie Materiałów zgłoszeniowych 
na potrzeby administracyjne Konkursu zgodnie z Polityką prywatności; 

 

3. Organizator nie musi uiszczać żadnych opłat, by korzystać z opisanych tu Materiałów 
zgłoszeniowych; 

 

4. Rodzic/Opiekun prawny ma prawo przekazać Organizatorowi pełne prawo do 
wykorzystywania opisanych tu Materiałów zgłoszeniowych i że ani Zgłoszenie ani żaden 
jego element nie narusza praw osób trzecich; wszyscy pozostali członkowie rodziny mają 
prawo przekazać Organizatorowi pełne prawo do wykorzystywania opisanych tu Materiałów 
zgłoszeniowych i że ani Zgłoszenie ani żaden jego element nie narusza praw osób trzecich; 

 

5. w wideo nie pojawiają się żadne osoby trzecie poza członkami rodziny, którzy podpisali to 
oświadczenie; 

 

6. w zamian za należyte i prawidłowe świadczenie wzajemne, Rodzic/Opiekun prawny i, o ile 
dotyczy, pozostali pełnoletni członkowie rodziny wymienieni powyżej przyznają 
Organizatorowi nieodwołane prawo do: 

a. wykorzystywania zgłoszenia wideo w dowolny sposób w wszelkich mediach, technologiach i 
formach (zarówno obecnie znanych, jak i opracowywanych) na całym świecie bez 
ograniczenia czasowego w sposób opisany w tym Oświadczeniu; 

b. korygowania, edytowania i modyfikowania formatu zgłoszenia wideo oraz tworzenia 
materiałów na podstawie zgłoszenia; prawa przyznane tu oraz w Oficjalnych zasadach 
odnoszą się także do takich materiałów; 

c. publikacji Materiałów zgłoszeniowych w Kanale, na stronach internetowych, w tym na 
Stronie (obydwa terminy zostały zdefiniowane w Oficjalnych zasadach) i na stronach 
Cartoon Network w mediach społecznościowych i/lub kontach posiadanych i/lub 
zarządzanych przez Cartoon Network i/lub Organizatora; 

 

7. Organizator nie jest zobowiązany do wykorzystania ani opublikowania Materiałów 
zgłoszeniowych; 

 

8. Rodzic/Opiekun prawny ani żaden z pełnoletnich członków rodziny wymienionych powyżej 
nie będzie dochodzić praw ani roszczeń ani nie będzie starał się, by inni dochodzili swoich 
praw lub roszczeń czy wszczynali działania przeciwko Organizatorowi w związku z 
wykorzystaniem Materiałów zgłoszeniowych; 

 

9. jeśli w zgłoszeniu wideo pojawia się pełnoletni lub niepełnoletni członek rodziny, który nie 
jest wymieniony powyżej i/lub nie podpisał się poniżej, zgłoszenie wideo nie będzie mogło 
zostać uznane za ważne; 

 

10. Rodzic/Opiekun prawny i wszyscy pełnoletni członkowie rodziny wymienieni powyżej 
zgadzają się zabezpieczyć, bronić i chronić Organizatora przed odpowiedzialnością lub 
stratami, w tym uzasadnionymi opłatami wynikającymi z tego Oświadczenia lub w związku z 

nim; 
 

11. Niniejsze Oświadczenie będzie rozumiane i stosowane w zgodzie z polskim prawem. 
 

ZAAKCEPTOWANO I PRZYJĘTO:  
 
Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego w jego własnym imieniu, w imieniu uczestnika oraz w imieniu 
każdego dziecka wymienionego powyżej:  
 
Podpis:    ______________Data:  _________ 
 
Podpis pełnoletniego członka rodziny: 
 
Imię i nazwisko: _________________________________________ Data:______________ 
 
 
Podpis:___________________________________ 
 
 
Imię i nazwisko: _________________________________________ Data:______________ 
 
 
Podpis:___________________________________ 
 
Podpis w imieniu i na rzecz Organizatora: 
 
 
Podpis:     ______ Data: ___  __ 


