REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„ZIELONE LABORATORIUM LAFARGE”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Zielone Laboratorium Lafarge” (dalej: „Konkurs”) jest
Fundacja Lafarge WSPÓLNIE z siedzibą ul. Warszawska 110, Małogoszcz 28-366.
2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych położonych na terytorium Polski,
uczestniczących w kampanii edukacyjnej o tej samej nazwie (dalej: „Program”) prowadzonej przez
Organizatora.
3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie (dalej: „Regulamin”).
4. Koordynatorem Konkursu działającym na zlecenie Organizatora jest Generations Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Warszawie, ul. Sułkowskiego 35, 01-610 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000656569, NIP 525-269-25-66, (dalej: „Koordynator”).
5. Fundatorem nagród jest Organizator.
6. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Konkurs trwa od 15.03.2021 r. do 14.05.2021 r. (okres ten obejmuje zbieranie zgłoszeń, wyłonienie
zwycięzców, wydanie nagród).
8. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu jest dostępna na stronie
http://fundacjawspolnie.pl/zielone-laboratorium/
§2
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Zgłoszenia do Konkursu może dokonać wyłącznie publiczna lub niepubliczna szkoła podstawowa
położona na terytorium Polski (dalej: „Szkoła”).
2. Zgłoszenia w imieniu Szkoły może dokonać Dyrektor Szkoły wraz z nauczycielem odpowiedzialnym
za uczestnictwo Szkoły w Konkursie (dalej: „Nauczyciel”).
3. W zastępstwie dyrektora Szkoły zgłoszenia do Konkursu może dokonać inna osobowa upoważniona
do reprezentacji Szkoły. W takim wypadku w zgłoszeniu powinna ona podać podstawy swojego
umocowania.
4. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się za pomocą formularza, w którym należy:
a. Podać następujące dane: imię i nazwisko Nauczyciela, adres e-mail Nauczyciela, telefon kontaktowy
Nauczyciela, nazwę Szkoły wraz z adresem, jedną klasę biorącą udział w Konkursie (spośród klas IV-VI)
wraz z jej liczebnością, nazwę zakładu Lafarge zlokalizowanego najbliżej Szkoły oraz odległość Szkoły
od najbliższego zakładu Lafarge.
b. Wyrazić zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu,
c. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
Konkursu (zgoda Dyrektora oraz Nauczyciela).
5. Formularz zawierający wszystkie dane i oświadczenia należy przesłać w terminie do dnia 14.03.2021
r. na adres info@fundacjawspolnie.pl. Formularz powinien mieć formę podpisanego skanu. Formularz
może zostać opatrzony podpisem elektronicznym. Wzór Formularza stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu.
6. Szkoła może dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia do Konkursu (wskazać jedną Klasę i jednego
Nauczyciela). Z przyczyn losowych Szkoła może zmienić Nauczyciela wskazanego w formularzu. Takiej
zmiany można dokonać nie później niż do dnia 16.04.2021 poprzez wysłanie informacji na adres
info@fundacjawspolnie.pl.

§3
Zadanie konkursowe
1. W terminie do 17.03.2021 r. Organizator przekaże Szkołom, które dokonały prawidłowego
zgłoszenia do Konkursu, scenariusze trzech lekcji (dalej: „Lekcje”) przeznaczone do zrealizowana w
klasie zgłoszonej do Konkursu (dalej: „Klasa”). Scenariusze zostaną przekazane w formie elektronicznej
na adres email Nauczyciela wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
2. Nauczyciel powinien przeprowadzić do dnia 16.04.2021 r. dla Klasy zgłoszonej do Konkursu 3 Lekcje
zgodnie z otrzymanymi scenariuszami.
3. Zadaniem Konkursowym jest:
a. Dla uczniów zgłoszonej Klasy – tworzenie jednej wspólnej (zbiorczej) pracy konkursowej w postaci
komiksu o tematyce poruszanej w scenariuszach Lekcji (dalej: „Praca Uczniów”),
b. Dla zgłoszonego Nauczyciela – przygotowanie prezentacji/video/kolażu zdjęć z realizacji Lekcji (dalej:
„Praca Nauczyciela”).
zwane dalej łącznie „Pracami”
4. Przygotowana Praca Uczniów powinna być w miarę możliwości efektem pracy wszystkich uczniów
Klasy.
5. Prace powinny być przesłane przez Nauczyciela drogą mailową na adres info@fundacjawspolnie.pl
w pliku możliwym do uruchomienia w formatach: ppt, pdf w terminie do dnia 16.04.2021r do godziny
23:59. W wiadomości zawierającej Prace powinny zostać zawarte następujące dane: imię i nazwisko
Nauczyciela, adres e-mail Nauczyciela, telefon kontaktowy Nauczyciela, nazwą Szkoły wraz z adresem,
nazwą (oznaczeniem) Klasy.
6. Każdy Nauczyciel i każda Klasa może przedstawić wyłącznie po jednej Pracy w Konkursie.
7. Praca nie może naruszać praw autorskich, innych praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych,
obowiązujących przepisów prawa ani dobrych obyczajów. W szczególności Praca nie może zawierać:
treści uważanych za niemoralne lub nieetyczne, oraz naruszać praw własności intelektualnej, w tym
praw autorskich lub praw do znaków towarowych osób trzecich, a także nie może zawierać treści
prezentujących radykalne postawy społeczne (np.: dyskryminujące ze względu na płeć, wyznanie, kolor
skóry), treści naruszające dobra osobiste osób trzecich lub ich godność.
8. Praca Nauczyciela nie powinna zawierać wizerunku uczniów Klasy. Organizator może dopuścić do
Konkursu Pracę Nauczyciela zawierającą wizerunki Uczniów, jeżeli Nauczyciel pozyska od wszystkich
rodziców uczniów (których wizerunek został utrwalony w Pracy Nauczyciela) zgodę na wykorzystanie
wizerunku ucznia w Pracy Nauczyciela, w tym na rozpowszechnianie tej Pracy przez Organizatora w
taki sposób, aby każdy miał dostęp do Pracy w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci
Internet, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
9. Praca Uczniów nie powinna zawierać wizerunków ani danych osobowych Uczniów.
10. Wysyłając Prace, Nauczyciel oświadcza, że Nauczycielowi oraz uczniom Klasy przysługują jej
wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Pracy stanowiącej utwór w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 20016 r. poz.
666.).
11. Z chwilą przekazania Prac, Nauczyciel udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z Prac. Licencja
jest nieograniczona terytorialnie, nieodpłatna, niewyłączna, udzielana jest na czas nieokreślony.
Licencja uprawniają Organizatora Konkursu do korzystania z Prac w całości, jak i w dowolnie wybranych
częściach na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy,
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnianie w
Internecie, używanie we wszystkich formach reklamy Organizatora, w tym także za pośrednictwem
wszelkich środków masowego przekazu, wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby
trzecie opracowań (w tym przeróbek i adaptacji) oraz na przenoszenie tych uprawnień na osoby trzecie
i udzielanie dalszych licencji na polach eksploatacji wskazanych powyżej.

12. Prace mogą być publikowane przez Organizatora ze wskazaniem Szkoły i Klasy, która je wykonała.
Organizator nie jest zobowiązany do wskazywania indywidualnych autorów Prac. W pozostałym
zakresie autorskie prawa osobiste twórców Prac nie powinny być wykorzystywane w stosunku do
Organizatora.
13. Nauczyciel przesyłający Prace jest zobowiązany zapewnić zezwolenie rodziców uczniów (którzy
wykonywali Pracę Uczniów) na użycie Pracy Uczniów zgodnie z ust. 11 i 12 powyżej. Wzór zezwolenia
stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Nauczyciel nie jest zobowiązany do wysyłania Organizatorowi
zebranych zgód rodziców.
14. Szkoła jest odpowiedzialna za roszczenia osób trzecich z związane ze zgłoszeniem do Konkursu Prac
oraz związane z korzystaniem z nich oraz publicznym udostępnianiem Prac przez Organizatora w
sposób określony w Regulaminie.
§4
Wyłonienie zwycięzców Konkursu
1. Wykonanie zadania konkursowego oceniane będzie przez komisję powołaną przez Organizatora
(dalej: Komisja Konkursowa).
2. Komisja Konkursowa liczyć będzie 3 członków. W skład Komisji Konkursowej wejdą wskazani przez
Organizatora przedstawiciele.
3. Komisja Konkursowa wyłoni spośród uczestników Konkursu zwycięzców Konkursu – Szkołę (oraz
Nauczyciela i Klasę), którzy zdaniem Komisji Konkursowej przesłali najlepsze Prace do Konkursu.
4. Przy ocenie Prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:
a) innowacyjność i kreatywność Pracy,
b) poprawność przekazywanych w Pracy treści.
5. Komisja przyzna również 4 wyróżnienia – dwa dla Nauczycieli i dwa dla Klas.
6. Z prac Komisji Konkursowej sporządzony zostanie protokół, który zostanie podpisany przez biorących
udział w posiedzeniu członków Komisji Konkursowej.
7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej http://fundacjawspolnie.pl/zielonelaboratorium/oraz na funpage FB Fundacji https://www.facebook.com/FundacjaWspolnie do dnia
29.04.2021 roku. W ogłoszeniu o wygranej zostaną zamieszczone następujące dane o Uczestnikach
imię i nazwisko Nauczyciela, nazwa Szkoły wraz z adresem, nazwa klasy. Laureaci zostaną
powiadomieni o wynikach Konkursu do dnia 29.04.2021 r. również pocztą elektroniczną, na adres
email zgłoszonego Nauczyciela.
§5
Nagrody w Konkursie
1. Organizator wyda następujące nagrody dla Zwycięzców Konkursu:
a) Szkoła – monitor interaktywny IQ Touch 65 serii K wraz z komputerem OPS z Windows 10 wraz z
modułami oprogramowania Corinth, moduły: Geologia i Biologia Człowieka.
b) Nauczyciel – tablet Huawei MatePad T10s WiFi 3/64GB.
c) Klasa – „las w słoiku” (po jednej szt. dla każdego zgłoszonego ucznia zwycięskiej Klasy).
2. Organizator wyda następujące nagrody dla uczestników, którzy otrzymali wyróżnienie:
a) Nauczyciel – tablet Huawei MatePad T10s WiFi 3/64GB.
b) Klasy - butelki filtrujące wodę Dafi (po jednej szt. dla każdego zgłoszonego ucznia Klasy, która
otrzymała wyróżnienie).
3. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
4. Laureatowi ani wyróżnionym nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do nagrody na osoby
trzecie.
5. Każdy uczestnik może zrezygnować z nagrody w całości.

6. Nagrody zostaną przesłane do dnia 14.05.2021 r. przesyłką kurierską na adres Szkoły. Szkoła lub
Nauczyciel są zobowiązani do potwierdzenia odbioru Nagrody w sposób wskazany przez Organizatora.
7. Nauczyciel odbierający Nagrodę pozostaje odpowiedzialny za wręczenie Klasie Nagród
przeznaczonych dla zwycięskich Klas.
8. W razie gdy laureaci (i osoby wyróżnione) nie odbiorą przysługujących im nagród do dnia 14.05.2021
(mimo min. dwukrotnej próby doręczenia), Organizator może podjąć decyzję o pozbawieniu laureata
prawa do Nagrody.
§6
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu można zgłaszać do
Koordynatora na piśmie listem poleconym, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu
(liczy się data stempla pocztowego). Reklamacje zgłaszane po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawierać ́ imię, nazwisko oraz dokładny adres uczestnika Konkursu, jak również
dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia do siedziby Koordynatora
4. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzonej reklamacji listem poleconym w
terminie 7 dni od dnia jej rozpatrzenia.
5. Roszczenia nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przez
uczestników przez właściwym sądem powszechnym.
§7
Dane osobowe
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu,
wyłonienia laureatów i przyznania oraz wydania nagród, a także w celu rozpatrywania reklamacji.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane 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), zwanego dalej „RODO”.
3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Organizator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Koordynatorowi,
który działa na zlecenie Organizatora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, zgodnie RODO, w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród i
rozpoznawania reklamacji.
5. Dla realizacji celów, o których mowa w ust. 1, przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i
nazwisko Nauczyciela, adres e-mail Nauczyciela, telefon kontaktowy Nauczyciela, nazwa i adres Szkoły,
w której jest zatrudniony Nauczyciel, imię i nazwisko Dyrektora Szkoły (wraz z nazwą i adresem Szkoły).
6. W ramach publikacji wyników Konkursu zostaną wykorzystane następujące dane osobowe: imię i
nazwisko Nauczyciela, nazwa Szkoły wraz z adresem, nazwa klasy.
7. Podanie danych osobowych i udzielenie zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek
konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagród. Podanie danych osobowych przez
osobę składającą reklamację dotyczącą Konkursu jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia
rozpatrzenie reklamacji i odpowiedź na reklamację.
8. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo przenoszenia danych zgodnie z przepisami RODO.
9. Dane osobowe Dyrektorów Szkół i Nauczycieli będą przetwarzane na podstawie zgody udzielonej w
formularzu zgłoszeniowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 litera a) RODO). Zgoda może zostać cofnięta
w każdym czasie. Oznaczać to będzie jednak wycofanie Szkoły z udziału w Konkursie.

10. Dane osobowe osób składających reklamację będą przetwarzane przez Organizatora do celów
wynikających z prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora, tj. rozpatrzenia reklamacji (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 litera f) RODO).
11. Dane osobowe osób fizycznych będących laureatami i osobami wyróżnionymi będą przetwarzane
również w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze w zakresie prawa
podatkowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 litera d) RODO).
12. Dane osobowe laureatów Konkursu i osób odbierających nagrody będą przetwarzane aż do
wygaśnięcia obowiązków podatkowych, ze względu na które przetwarzanie ich danych jest konieczne.
13. Dane osobowe osób reprezentujących Szkoły i Klasy, które nie zostały nagrodzone w Konkursie,
zostaną usunięte w terminie 60 dni od zakończenia Konkursu.
14. Dane osobowe przetwarzane w związku ze złożoną reklamacją będą przetwarzane przez okres 60
dni od jej rozpatrzenia, chyba że dalsze przetwarzanie będzie konieczne w związku z obroną przed
roszczeniami.
15. Dane osobowe mogą być przetwarzane dłużej niż wskazano w punktach poprzedzających, jeżeli
będzie to konieczne ze względu na obowiązek prawny lub jeżeli Organizator uzyska od osób, których
dane dotyczą zgody upoważniające na dalsze przetwarzanie danych osobowych.
16. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące
narusza RODO.
17. Organizator oświadcza, że dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą poddawane profilowaniu.
18. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do złożenia pytania lub żądania związanego
z przetwarzaniem jego danych osobowych. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres email: plm-inspektor-ochrony-danych@lafargeholcim.com
§8
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik nie ma prawa przekazywania praw i obowiązków wynikających z Regulaminu oraz
uczestnictwa w Konkursie, w tym prawa do nagrody w Konkursie na rzecz innych osób trzecich czy
podmiotów.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne leżące po stronie
Uczestników, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, jak również
niemożność realizacji nagrody z przyczyny nieleżącej po stronie Organizatora.
3. Organizator przyzna nagrodzonemu Nauczycielowi dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie
odpowiadającej wysokości podatku dochodowego obciążającego Nauczyciela z tytułu uzyskania
nagrody, przeznaczoną na zapłatę tego podatku. Organizator zgodnie z przepisami prawa pobierze od
Nauczyciela podatek dochodowy od osób fizycznych, poprzez potrącenie podatku z dodatkową
nagrodą pieniężną, o której mowa powyżej.
4. Następujące zachowania uczestnika skutkować mogą wykluczeniem uczestnika z Konkursu i/lub
pozbawieniem do prawa do nagrody:
a) naruszenie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu,
b) podanie nieprawdziwych informacji przez Uczestnika,
c) nieuzyskanie wszelkich zgód wymaganych zgodnie z Regulaminem.
5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie nienaruszających
podstawowych zasad Konkursu w każdym momencie trwania Konkursu. Zmiany w niniejszym
Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników Konkursu.
Warszawa, 22 lutego 2021r.
Zmiana
Warszawa, 04 marca 2021r

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu dla szkół podstawowych „ZIELONE LABORATORIUM
LAFARGE”
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA SZKÓŁ DO KONKURSU
„ZIELONE LABORATORIUM LAFARGE”
Ja, niżej podpisany/a,………………………………………………………………………………………………….…………….(imię i
nazwisko) zajmujący/a stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej (wskazanej w tabeli poniżej)
zgłaszam udział szkoły w konkursie „Zielone Laboratorium Lafarge”, którego Organizatorem jest
Fundacja Lafarge WSPÓLNIE.

Oświadczenia Dyrektora szkoły:
Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i w imieniu Szkoły akceptuję jego postanowienia
[ ] – TAK [ ] – NIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zawartych w niniejszym formularzu) na potrzeby
przyjęcia zgłoszenia Szkoły do Konkursu oraz na potrzeby ewentualnego kontaktu ze Szkołą w związku z
Konkursem
[ ] TAK [ ] NIE

Podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły:

Oświadczenia Nauczyciela:
Zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia
[ ] TAK [ ] NIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu „Zielone
Laboratorium
Lafarge”, zgodnie z jego Regulaminem (w tym w celu kontaktu w związku z Konkursem, przesłania prac
konkursowych
i wydania nagród).
[ ] TAK [ ] NIE
Nauczyciel zobowiązuje się do uzyskania zgody uczestników lub ich przedstawicieli na publikację prac dla
Fundacji
Lafarge WSPÓLNIE.
[ ] TAK [ ] NIE
Podpis Nauczyciela:

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu podawanych w formularzu zgłoszeniowym jest
Organizator Konkursu - Fundacja Lafarge WSPÓLNIE z siedzibą ul. Warszawska 110, Małogoszcz 28-366.
Podanie danych osobowych i udzielenie zgód jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w
Konkursie i otrzymania nagród. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o
prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, opisane są w Regulaminie Konkursu.
Wszelkie pytania i żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać na adres: pl-m-inspektorochronydanych@lafargeholcim.com

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu dla szkół podstawowych „ZIELONE LABORATORIUM
LAFARGE”
Ja niżej podpisana/-y ………………………………………………………………………………………………………. niniejszym
wyrażam zgodę na publikację pracy konkursowej w konkursie „ZIELONE LABORATORIUM LAFARGE”,
której
współtwórcą
jest
moje
dziecko:
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………
przez
organizatora konkursu - Fundację Lafarge WSPÓLNIE z siedzibą ul. Warszawska 110, Małogoszcz 28366. Organizator ma prawo do korzystania z prac konkursowych bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych, bez odrębnego wynagrodzenia na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie
dowolną techniką egzemplarzy, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, publiczne udostępnianie w Internecie, używanie we wszystkich formach reklamy
Organizatora, w tym także za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu, wykonywanie
oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań (w tym przeróbek i adaptacji) oraz na
przenoszenie tych uprawnień na osoby trzecie i udzielanie dalszych licencji na polach eksploatacji
wskazanych
________________________________
Imię i nazwisko rodzica

