KARTA ZGŁOSZENIA W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

„Biblioteka w jednym ujęciu”
Prosimy o wypełnienie i podpisanie niniejszej karty zgłoszeniowej oraz przekazanie jej wraz ze zdjęciem konkursowym
(nagranym na płycie CD) do dnia 10 listopada 2015 r. do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie przy ul. Stare
Miasto 33, 10-026 Olsztyn.

…………………………………………………………………………………..……………….
Imię i Nazwisko

…………………………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania

…………………………………………………………………………………………………...
Telefon, email

…………………………………………………………………………………………………...
Nazwa pliku, nazwa zdjęcia

…………………………………………………………………………………………………...
Biblioteka będąca tematem pracy

Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem dostarczonego zdjęcia i ponoszę
wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w przedłożonej pracy.
W przypadku wyróżnienia lub nagrodzenia mojej pracy konkursowej wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie
autorskich praw do tejże przedmiotowej fotografii w przesłanej rozdzielczości, zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) na wszelkich polach
eksploatacji, o których mowa w art.50 tej ustawy, w szczególności: do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy,
zamieszczanie ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki
magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM), wprowadzania do pamięci komputera, publiczne odtwarzanie (w
tym poprzez prezentowanie na wystawach).
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanego zdjęcia w dowolnym czasie i
formie dla celów promocji Konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu
wyłącznie na potrzeby konkursu (zgodnie z z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U.
nr 133, poz. 883). Oświadczam, że jako uczestnik konkursu zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu i
wyrażam zgodę na warunki w nim zawarte.
Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w
Konkursie.

.......................................................
Czytelny podpis1

1

W przypadku osób niepełnoletnich podpisuje zarówno rodzic/opiekun, jak i dziecko

OŚWIADCZENIE RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA OSOBY NIELETNIEJ
Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego / dziecka:
…………………………………………………………………………………..……………….
Imię i nazwisko dziecka

…………………………………………………………………………………..……………….
Wiek dziecka

w konkursie fotograficznym „Biblioteka w jednym ujęciu” organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę
Publiczną w Olsztynie.
Oświadczam, że jako osoba reprezentująca uczestnika konkursu zapoznałem/am się z treścią Regulaminu
konkursu, rozumiem jego treść i akceptuję warunki w nim zawarte.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych mojego
podopiecznego / dziecka oraz jego wizerunku dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia
29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883)” w materiałach
publikowanych lub autoryzowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.
……………………………………..
Data

miejscowość

.......................................................
Czytelny podpis rodzica/opiekuna

