FORMULARZ ZGŁOSZNIOWY DLA OSÓB PEŁNOLETNICH
konkursu fotograficznego pt. „Natura a człowiek”
dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
oraz osób dorosłych
w ramach XVII edycji Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie

Proszę wypełniać
DRUKOWANYMI LITERAMI

IMIĘ I NAZWISKO:
PSEUDONIM:
DATA URODZENIA:
ADRES
ZAMIESZKANIA:
SZKOŁA:
(dotyczy uczniow szkół
ponadgimnazjalnych)

TELEFON
KONTAKTOWY:
ADRES E-MAIL:
TYTUŁ ZGŁASZANEJ
PRACY:

OŚWIADCZENIE
AUTORA
Niniejszym oświadczam, że:
1. Jestem autorem / autorką zgłaszanego do konkursu zdjęcia.
2. Zapoznałem / zapoznałam się z regulaminem konkursu fotograficznego „Natura a człowiek”
i akceptuje jego warunki.
3. Zezwalam na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z regulaminu konkursu,
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
4. W całości przysługują mi autorskie prawa osobiste do fotografii załączonej do niniejszego formularza.
Z chwilą przekazania pracy konkursowej udzielam organizatorom konkursu nieodpłatnej
i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z przesłanej fotografii w zakresie umożliwiającym jej
rozpowszechnianie poprzez wystawienie oraz publikacje mające na celu promocję i informowanie
o niniejszym konkursie i realizowanym projekcie. Wyrażam zgodę na druk w dowolnej liczbie publikacji
i w dowolnym nakładzie, prezentację na wystawie pokonkursowej oraz w innych formach utrwaleń,
nadających się do rozpowszechnienia, z zachowaniem praw autorskich.
5. W przypadku zdobycia nagrody lub wyróżnienia, przekazuję Organizatorowi autorskie prawa majątkowe do
nadesłanej w ramach niniejszego Konkursu fotografii.
6. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i
ich publikowanie również dla celów reklamowych Organizatora oraz przyjmuję na siebie wszelkie
roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi.
Warunkiem uczestnictwa jest przedłożenie, wraz ze zdjęciem, podpisanej zgody osoby sfotografowanej
o następującej treści: „Ja ….. (numer PESEL: …..) udzielam zgody na wykorzystywanie mojego wizerunku
w ramach konkursu fotograficznego „Natura a człowiek” przez autora fotografii, jak i organizatora - bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, dla celów konkursowych, promocyjnych, reklamowych i zarobkowych”
……………………………………………………………
miejscowość, data

……………………………………………………………
czytelny podpis Autora

