KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
„PEJZAŻE MIAST – WIEŻE” 2018

Imię i nazwisko ucznia,
e-mail, tel. kontaktowy
Wiek autora pracy, klasa, nazwa
szkoły
Pieczęć szkoły

Imię i nazwisko nauczyciela
prowadzącego
Oświadczam, że:
a) jestem autorem i twórcą prac nadesłanych na konkurs plastyczny „Pejzaże Miast – Wieże”;
b) poprzez wysłanie prac na Konkurs, udzielam organizatorom nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na
korzystanie z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: umieszczenie na stronach
internetowych organizatora Konkursu, umieszczenie reprodukcji w wydawnictwach związanych z Konkursem, prezentacja w ramach
wystawy pokonkursowej; zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90
z 2006 r., poz. 631, z późniejszymi zmianami);
c)
przyjmuję do wiadomości, iż prace nagrodzone w Konkursie stają się własnością organizatora. Z chwilą wydania nagrody
Uczestnikowi organizator nabywa nieodpłatne majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy na następujących polach
eksploatacji: umieszczenie na stronach internetowych organizatora Konkursu, umieszczenie reprodukcji w wydawnictwach
związanych z Konkursem, prezentacja w ramach wystawy pokonkursowej; zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90 z 2006 r., poz. 631, z późniejszymi zmianami);
d) znana jest mi treść i akceptuję regulamin konkursu „Pejzaże Miast – Wieże”;
e) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do
konkursu „Pejzaże Miast – Wieże” dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie
w celu realizacji i promocji konkursu;
f)
wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez organizatora Konkursu – zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) na cele związane z
promocją Konkursu. Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku to publikacje, Internet, telewizja.
g) przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych jest Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
im. Jana Cybisa z siedzibą w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 10;
h) mam świadomość mojego prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

................................................
Miejscowość, data

......................................................
podpis uczestnika

................................................
Miejscowość, data

.............................................................
podpis rodzica/ opiekuna prawnego

