………………….………., dn. ……………………………………

Redakcja Miesięcznika „Wychowawca”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3, 30-074 Kraków
tel./faks 12 423 23 24, e-mail: redakcja@wychowawca.pl

OŚWIADCZENIE
....................................................................................................................................................................... .....................................................
imię i nazwisko
....................................................................................................................................................................... ......................................................
adres zamieszkania
.......................................................................................................................................................................
nr PESEL
.......................................................................................................................................................................
adres e-mail
.......................................................................................................................................................................
tel. kom.

Oświadczam, że jestem autorem/autorką artykułu:
..................... ..................................................................................................................................................
.... ...................................................................................................................................................................
[proszę wpisać tytuł artykułu]

1) Oświadczam, iż ww. tekst mojego własnego autorstwa jest całkowicie oryginalny i nie narusza jakichkolwiek
praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na druk oraz nieodpłatną publikację w formie elektronicznej
ww. artykułu na stronach internetowych czasopisma „Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli
i Wychowawców Katolickich”. Oświadczam, że warunki wydawnicze publikacji w ww. czasopiśmie są
mi znane i akceptuję je. Posiadam nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe) do tekstu
zgłaszanego obecnie do publikacji w ww. czasopiśmie.
2) Oświadczam, że powyższy tekst nie był dotąd nigdzie publikowany w jakimkolwiek języku1.
3) Oświadczam, że powyższy tekst nie uczestniczy aktualnie w jakimkolwiek innym postępowaniu
wydawniczym u innego wydawcy.
4) Oświadczam, że nie zgłoszę ww. tekstu do innego wydawcy, póki nie zakończy się postępowanie
wydawnicze w celu publikacji w czasopiśmie „Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców
Katolickich”.
5) Wyrażam zgodę na dokonanie zmian w ww. tekście, które wynikają z zasad opracowania redakcyjnego.
6) Wyrażam zgodę na publikację ww. tekstu w „Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców
Katolickich” w formie elektronicznej na stronie internetowej i w formie papierowej, a nie wiążą się z tym
żadne roszczenia finansowe – moje własne ani osób trzecich wobec Polskiego Stowarzyszenia
Nauczycieli i Wychowawców w Krakowie.
7) Oświadczam, że warunki wydawnicze publikacji w ww. czasopiśmie są mi znane i akceptuję je.
8) Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej, 1997, nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych i adresowych dla kontaktowania się Redakcji ze mną w związku ze złożonym do
publikacji tekstem.
............................................................................
podpis autora artykułu

1
Jeżeli artykuł był już wcześniej publikowany (przeredagowany, zmieniony, uzupełniony) należy dołączyć do niego odpowiednią notę ze
wskazaniem pierwotnego tytułu, miejsca i czasu publikacji oraz wydawcy.

