
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU IM. WOJCIECHA SŁODKOWSKIEGO NA REALIZACJĘ 

DZIENNIKARSKĄ 

 

organizowanego przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi we współpracy z 

Wydziałem Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi 

 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu im. Wojciecha Słodkowskiego na realizację 

dziennikarską, w dalszej części Regulaminu zwanego Konkursem, organizowanego przez 

Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. 

2. Organizatorem Konkursu jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, adres: 90-212 Łódź, ul. 

Sterlinga 26, wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych 

pod numerem 30, NIP 7251014115, w dalszej części Regulaminu zwanej Organizatorem. 

 

§ 2 

Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest:  

1) odkrywanie i propagowanie młodych osób uzdolnionych dziennikarsko, 

2) propagowanie sztuki dziennikarskiej, 

3) nauka komunikowania się we współczesnych mediach i rozumienia mechanizmów działania 

mediów, 

4) stworzenie młodym osobom interesujących się dziennikarstwem możliwości szerszej 

prezentacji swojej twórczości. 

 

§ 3 

Czas trwania Konkursu 

 

Konkurs trwa od 10 listopada 2022 r. do 24 marca 2023 r. 

 

§ 4 

Zasady Konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby posiadające status ucznia publicznej lub niepublicznej 

szkoły ponadgimnazjalnej, funkcjonującej w ramach systemu oświaty. Uczestnicy Konkursu w 

dalszej części Regulaminu zwani są Uczestnikami. 

2. Konkurs jest ogłoszony za pośrednictwem strony internetowej Organizatora 

www.ahe.lodz.pl./konkurs 

3. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach: 

1) multimedia – np. realizacja filmowa, telewizyjna, radiowa, wideo, podcast 

2) tekst – np. reportaż/fotoreportaż, wywiad, esej, felieton i inne formy dziennikarskie 

3) najlepsza gazetka szkolna, cykliczny program telewizyjny 

4) profil w social mediach – np. profil szkoły, klasy, organizacji szkolnej (prowadzony przez 

uczniów lub z ich udziałem) 

4. Etapy Konkursu: 

Etap I - do dnia 13 stycznia 2023 roku – Uczestnicy mogą dokonywać zgłoszeń do udziału w 

Konkursie indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły, której są uczniami. Zgłoszenia należy 

przesyłać bezpośrednio poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej 

Organizatora w zakładce www.ahe.lodz.pl/konkurs lub na adres: Dział Marketingu AHE w Łodzi, 

90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26, pok. K105 z dopiskiem Konkurs im. W. Słodkowskiego, bądź 

osobiście pod ww. adres. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Formularz 

posiada opcję zgłoszenia indywidualnego lub za pośrednictwem szkoły. Szkoła dokonując 
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zgłoszenia uczniów do udziału w Konkursie, może zadeklarować chęć zorganizowania na terenie 

szkoły warsztatów prowadzonych przez doświadczonych czynnych dziennikarzy mediów 

ogólnopolskich, wyznaczonych przez Organizatora. Warsztaty zostaną zrealizowane w terminach 

ustalonych przez Organizatora. Informacje o Konkursie zostaną umieszczone na stronach 

internetowych Organizatorów. 

Do dnia 28 lutego 2023 r. Uczestnicy przesyłają gotowy materiał do udziału w Konkursie. Każdy z 

Uczestników może przesłać nie więcej jeden materiał w każdej z trzech kategorii wskazanych w 

ust. 3. W przypadku zgłoszenia dokonanego przez szkołę, można przesłać nie więcej niż jeden 

materiał w każdej z trzech kategorii wskazanych w ust. 3 przygotowany przez każdego z uczniów 

szkoły objętej zgłoszeniem lub też przez grupę uczniów, określoną przez szkołę dokonującą 

zgłoszenia. Materiał należy przesłać na adres konkurs@ahe.lodz.pl lub afadecka@ahe.lodz.pl 

(wielkość załącznika do 40Mb) albo dostarczyć osobiście: Dział Marketingu AHE, 90-212 Łódź, ul. 

Sterlinga 26 pok. K105 wraz ze Zgodą na wykorzystanie wizerunku oraz udzielenie licencji, 

stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu lub Zgodą na udział nieletniego w Konkursie i 

wykorzystanie wizerunku oraz udzielenie licencji, stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu - w 

przypadku osób niepełnoletnich. 

Etap II - do dnia 20 marca 2023 r. -  Jury powołane przez Organizatora dokona weryfikacji i 

oceny nadesłanych prac wg następujących kryteriów: zgodność z celami Konkursu, oryginalność 

pomysłu, twórcze podejście do tematu, ogólne wrażenia artystyczne oraz dokona przyznania nagród 

3 laureatom z każdej z kategorii wskazanych w ust. 3 (łącznie 9 laureatom). 

Etap III –  24 marca 2023 r.  – nastąpi uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu podczas 

Gali Finałowej, która odbędzie się w Patio Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. O 

terminie Gali Finałowej Uczestnicy zostaną powiadomieni z 7 dniowym wyprzedzeniem za pośred-

nictwem poczty elektronicznej (e-mail) podanej w Formularzu zgłoszeniowym. 

5. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, 

dóbr osobistych, w tym prawa do ochrony wizerunku, danych osobowych; nie może zawierać 

treści obraźliwych lub niezgodnych z prawdą. 

6. Zgłoszenie pracy w Konkursie jest równoczesne z oświadczeniem, że Uczestnik posiada pełnię 

praw autorskich, osobistych i majątkowych do pracy konkursowej. 

 

§ 5 

Nagrody za uczestnictwo w Konkursie 

1. Nagrody Główne w Konkursie zostaną przyznane przez Jury dla Uczestników, którzy zajęli 

pierwsze trzy miejsca w każdej z kategorii określonej w § 4 ust. 3. 

2. Nagrodami Głównymi w Konkursie są: 

1) nagrody rzeczowe, 

2) publikacja materiału konkursowego i sylwetek zwycięzców w mediach, w postaci 

materiału prasowego, radiowego i telewizyjnego, 

3) promocja materiału na stronie internetowej Organizatora, 

4) wakacyjny staż dziennikarski w łódzkich redakcjach, 

5) półroczna opieka mentorska (mentorami są członkowie kapituły, dziennikarze, 

wychowankowie red. Wojciecha Słodkowskiego). 

3. O przyznaniu nagród za zajęcie kolejnych miejsc w określonych kategoriach decyduje Jury, 

niezależnie od faktycznej wartości nagród. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość wyróżnienia Uczestnika lub Uczestników specjalną 

nagrodą w postaci zwolnienia z opłat za jeden semestr studiów (dowolny semestr studiów, 

począwszy od semestru trzeciego) na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

realizowanych przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi w przypadku, gdy 

Uczestnik lub Uczestnicy podejmą takie studia i zostaną wpisani na trzeci lub wyższy semestr 

tych studiów. 

5. Wygrane w Konkursie podlegają opodatkowaniu (10 % wartości nagrody) na podstawie art. 30, 

ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli 
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wartość nagrody przekroczy 2000 zł. Warunkiem wydania nagrody jest zapłacenie podatku od 

wygranej przez laureata Konkursu.  

6. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę. 

 

 

§ 6 

Zobowiązania Uczestników: 

1. Uczestnicy Konkursu samodzielnie pokrywają koszty udziału w Konkursie, w szczególności:  

1) koszty  wykonania pracy konkursowej, 

2) koszty związane z dojazdem na Galę Finałową.  

2. Zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu oznacza, że akceptuje on regulamin Konkursu. 

3. Uczestnik może nadesłać swoje zgłoszenie tylko drogą elektroniczną. 

4. Uczestnik udziela Organizatorowi licencji na wykorzystanie pracy konkursowej w zakresie 

praw autorskich na polach eksploatacji określonych w załączniku nr 2 lub 3. 

5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku do celów reklamy, promocji i 

marketingu Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w zakresie wskazanym w 

załączniku nr 2 lub 3. 

6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu 

realizacji Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

7. Udział Uczestnika w Konkursie wraz z udzieleniem na rzecz Organizatora licencji nie 

powoduje powstania dla Stron jakichkolwiek zobowiązań finansowych. 

 

§ 7 

Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora  wyłącznie w formie 

elektronicznej, na adres: konkurs@ahe.lodz.pl w  terminie 7 dni od daty zakończenia Konkur-

su. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z przed-

stawicieli Organizatora.  

2. Reklamacje złożone przez Uczestników będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie 

później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

3. Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres, z którego przesłano reklamację, w ciągu 14 dni od daty rozpa-

trzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą. 

4. Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.  

 

§ 8 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, przetwarzanych w celach 

wskazanych w pkt. 4 poniżej jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.  

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych 

Administratora bądź mailowo na adres: uczelnia@ahe.lodz.pl. 

3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Administrator wyznaczył In-

spektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: 

iod@ahe.lodz.pl 

4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach: 

a) realizacji niniejszego Konkursu w związku z dobrowolnym udziałem Uczestnika poprzez 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego – podstawą prawną przetwarzania danych jest 

prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamen-

tu 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 swobodne-

go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „RO-

DO”). Prawnie uzasadniony interes Administratora polega na identyfikacji Uczestników 
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Konkursu, kontaktu oraz obsługi udziału w Konkursie, w tym jego organizacji, przepro-

wadzenia, rozstrzygnięcia i wyłonienia Laureatów Konkursu; 

b) ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami 

przez Organizatora związanych z Konkursem – podstawą prawną przetwarzania danych 

jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na 

ochronie jego praw i interesów gospodarczych. 

5. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilo-

waniu. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, współpracujące z Administratorem na mocy 

stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmioty, którym 

Administrator będzie zobligowany przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów 

prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, do kra-

jów trzecich czy organizacji międzynarodowych, chyba że przepisy obowiązującego prawa 

nakazują takie udostępnienie. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z realizacją niniejszego Konkursu, 

a po tym okresie przez czas niezbędny do celów związanych z zabezpieczeniem ewentual-

nych roszczeń na mocy obowiązujących przepisów prawa. Zaprzestanie przetwarzania da-

nych osobowych, może nastąpić również w związku z Pani/Pana żądaniem sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych. 

8. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych (w tym otrzymania 

ich kopii), prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania 

oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenosze-

nia danych. Chcąc skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień, prosimy o prze-

słanie żądania na adres e-mail: iod@ahe.lodz.pl  

9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RO-

DO.  W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w niniej-

szym Konkursie. 

11. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Organizatora i będzie na niej dostępny 

przez cały okres trwania Konkursu. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje 

Organizator. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania 

Konkursu. Wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną niezwłocznie udostępnione na stronie 

internetowej Organizatora. 

4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu, jak 

również przerwania, bądź zawieszenia Konkursu z przyczyn niemożliwych do 

przewidzenia, zapobieżenia i niezależnych od organizatorów.  

5. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

Konkursu im. Wojciecha Słodkowskiego na realizację dziennikarską 

 

Łódź, dn. ……………………………….. 

 

 

Formularz zgłoszeniowy na 

Konkurs im. Wojciecha Słodkowskiego na realizację dziennikarską 

 

Aby wziąć udział w Konkursie im. Wojciecha Słodkowskiego na realizację dziennikarską należy 

wypełnić poniższy formularz i przesłać go w terminie do 31 marca 2017 r. na adres: 

– Dział Marketingu AHE w Łodzi, 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26, pok. K118  

z dopiskiem na kopercie „Konkurs im. Wojciecha Słodkowskiego na realizację dziennikarską”  

lub dostarczyć osobiście pod powyższy adres (pn. - pt. w godz. 9.00 – 15.00). 

 

Zgłoszenia można również dokonać poprzez stronę - www.ahe.lodz.pl/konkurs, na której znajduje 

się formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej. 

 

 

Niniejszym zgłaszam udział w Konkursie im. Wojciecha Słodkowskiego na realizację 

dziennikarską w kategorii (prosimy właściwe zaznaczyć): 

1) multimedia – np. realizacja filmowa, telewizyjna, radiowa, wideo, podcast 

2) tekst – np. reportaż/fotoreportaż, wywiad, esej, felieton i inne formy dziennikarskie 

3) najlepsza gazetka szkolna, cykliczny program telewizyjny 

4) profil w social mediach – np. profil szkoły, klasy, organizacji szkolnej (prowadzony przez 

uczniów lub z ich udziałem) 

 

Zgłoszenia do konkursu może dokonać Uczestnik albo dyrektor/nauczyciel danej szkoły. 

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

(imię i nazwisko osoby zgłaszającej projekt) 

 

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

(tytuł pracy i/lub tematyka) 

 

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

(imiona i nazwiska autora/autorów pracy) 

 

Adres do korespondencji:  

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

(kod pocztowy, miasto, ulica, nr) 

 

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

(nr telefonu, e-mail) 

 

Akceptuję zasady konkursowe opisane w Regulaminie dostępnym na stronie 

www.ahe.lodz.pl/konkurs 

…………………………………………………………….. 

(podpis  Uczestnika Konkursu) 

i/lub 

……………………………………………………………. 

(podpis osoby zgłaszającej do Konkursu) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu  

Konkursu im. Wojciecha Słodkowskiego na realizację dziennikarską 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz udzielenie licencji 

w ramach Konkursu im. Wojciecha Słodkowskiego na realizację dziennikarską 

 

 

1. Ja niżej podpisany/a ……………………....……………………………… zamieszkały/a 

…………………….…………………………..…., nr PESEL/nr dowodu …...………….., ni-

niejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w 

Łodzi, ul. Sterlinga nr 26, 90-212 Łódź, mojego wizerunku utrwalonego w formie zdjęcia/zdjęć 

lub też w formie filmu/filmów (zapisu audiowizualnego dowolną techniką), a także prac kon-

kursowych zgłoszonych w ramach mojego udziału w Konkursie im. Wojciecha Słodkowskiego 

na realizację dziennikarską we wszelkich celach związanych z realizacją tego Konkursu. 

2. Wyrażam na rzecz AHE nieodwołalną zgodę na wykorzystywanie przez uczelnię lub przez 

inne osoby działające na jej zlecenie lub wywodzące od niej prawa, mojego wizerunku zareje-

strowanego w sposób wskazany w pkt. 1 oraz na zwielokrotnianie tego wizerunku wszelkimi 

dostępnymi aktualnie technikami i metodami, jego rozpowszechnianie oraz publikowanie, tak-

że wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w sposób wskazany w pkt. 1, a także udzie-

lam AHE bezterminowej i nieodpłatnej zgody (licencji) na korzystanie ze zgłoszonych przeze 

mnie  prac konkursowych, z podaniem imienia i nazwiska autora, na wszelkich polach eksploa-

tacji, w szczególności w zakresie publikowania w prasie i innych wydawnictwach, nadawania 

w telewizji i radio, wyświetlania, zamieszczania w Internecie w całości lub fragmentach, za-

mieszczania w spotach reklamowych emitowanych za pomocą różnych nośników, powielania 

na różnych nośnikach, stosownie do potrzeb AHE, w tym we wszelkich materiałach służących 

promocji reklamie i marketingowi AHE, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz za po-

średnictwem dowolnego nośnika i medium (w szczególności prasy, telewizji naziemnej i sateli-

tarnej, Internetu - w tym na portalach społecznościowych - oraz wydruku). 

3. Oświadczam, że wykorzystywanie wizerunku oraz prac konkursowych zgodnie z niniejszą 

zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. 

4. Przeniesienie niniejszej zgody dotyczącej wizerunku oraz licencji do prac konkursowych przez 

AHE na osobę trzecią nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność. 

5. Oświadczam, że niniejszą zgodę dotyczącą wykorzystania wizerunku oraz licencję do prac 

konkursowych w zakresie opisanym w pkt. 2 udzielam nieodpłatnie. 

6. Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych 

uniemożliwiających podpisanie zgody.  

7. Oświadczam, że w całości przeczytałem treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem. 

imię i nazwisko, czytelny podpis      miejscowość, data 

 

………………………………….      ……………………. 

 

 

AHE akceptuje warunki powyższej zgody i licencji. 

 podpis przedstawiciela AHE 

 

………………………………………………….. 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu  

Konkursu im. Wojciecha Słodkowskiego na realizację dziennikarską 

 

 

Załącznik nr 3 

Zgoda na udział nieletniego w Konkursie i wykorzystanie wizerunku oraz udzielenie licencji 

 

 

1. Ja niżej podpisany/a ................................................ zamieszkały/a ............................................... 

…...................................... , nr PESEL …........................................... , niniejszym wyrażam 

zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………..………………. 

zamieszkałego …….…………………………………………………………………………..., 

nr PESEL………………………, w organizowanym przez Akademię Humanistyczno-

Ekonomiczną w Łodzi (zwanym dalej Organizatorem) Konkursie im. Wojciecha 

Słodkowskiego na  realizację dziennikarską. 

2. Jednocześnie wyrażam nieodwołalną zgodę na wykorzystanie przez Organizatora lub przez 

inne osoby działające na ich zlecenie wizerunku mojego dziecka utrwalonego w formie zdję-

cia/zdjęć lub też w formie filmu/filmów (zapisu audiowizualnego dowolną techniką) oraz na 

zwielokrotnianie tego wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, jego 

rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w 

sposób wskazany powyżej, a także udzielam AHE bezterminowej i nieodpłatnej zgody (licen-

cji) na korzystanie ze zgłoszonych prac konkursowych autorstwa mojego dziecka, z podaniem 

imienia i nazwiska autora, na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności w zakresie publi-

kowania w prasie i innych wydawnictwach, nadawania w telewizji i radio, wyświetlania, za-

mieszczania w Internecie w całości lub fragmentach, zamieszczania w spotach reklamowych 

emitowanych za pomocą różnych nośników, powielania na różnych nośnikach, stosownie do 

potrzeb AHE, w tym we wszelkich materiałach służących promocji reklamie i marketingowi 

AHE, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz za pośrednictwem dowolnego nośnika i 

medium (w szczególności prasy, telewizji naziemnej i satelitarnej, Internetu - w tym na porta-

lach społecznościowych - oraz wydruku). 

3. Oświadczam, że wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka oraz prac konkursowych zgodnie 

z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. 

4. Przeniesienie niniejszej zgody dotyczącej wizerunku mojego dziecka oraz licencji do prac kon-

kursowych przez AHE na osobę trzecią nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność. 

5. Oświadczam, że niniejszą zgodę dotyczącą wykorzystania wizerunku mojego oraz licencję do 

prac konkursowych w zakresie opisanym w pkt. 2 udzielam nieodpłatnie. 

6. Oświadczam, że jestem pełnoprawnym opiekunem dziecka, którego dotyczy niniejsza zgoda 

oraz że nie jestem ograniczony/a w zdolności do czynności prawnych umożliwiających podpi-

sanie tej zgody. Oświadczam też, że w całości przeczytałem treść powyższej zgody i w pełni ją 

rozumiem. 

imię i nazwisko, czytelny podpis      miejscowość, data 

 

………………………………….      ……………………. 

 

 

AHE akceptuje warunki powyższej zgody i licencji. 

 podpis przedstawiciela AHE ………………………………………………….. 


