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promujący Dolny Śląsk

ZGŁOSZENIE KONKURSOWE

Dane osobowe Uczestnika Konkursu (proszę wypełnić drukowanymi literami):

1     Imię i nazwisko.....................................................................................................................................

2     Adres zamieszkania....................................................................................................................................

3     Numer telefonu......................................................................................................................................

4     Adres poczty elektronicznej.........................................................................................................................

Jako  uczestnik  konkursu  oświadczam,  że  przysługują  mi  nieograniczone  autorskie  prawa  majątkowe  do 
przedłożonej  pracy  konkursowej  i  że  dzieła  stanowiące  przedmiot  pracy  konkursowej  nie  naruszają  praw 
autorskich osób trzecich ani innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim w zakresie 
określonym regulaminem konkursu.
Ponadto  wyrażam  zgodę,  aby  Organizator  konkursu  nabył  bez  konieczności  składania  przez  Organizatora 
konkursu lub Uczestnika jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli, autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej 
przeze  mnie  Pracy Konkursowej,  z  których  Organizator  może korzystać  w szczególności  na następujących 
polach eksploatacji:

• w zakresie utrwalania, przetwarzania i zwielokrotniania utworu każdą możliwą techniką, w szczególności 
poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magneto-optycznych, 
cyfrowych, technik video, techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika;

• w zakresie  obrotu  oryginałem albo  egzemplarzami,  na których  utwór  utrwalono  -  wprowadzenie  do 
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

• w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 
oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także wprowadzanie do pamięci 
komputera,  przesyłanie  za  pomocą  sieci  multimedialnej,  komputerowej  i  teleinformatycznej,  w tym 
Internetu.

Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu Fotograficznego pt. DOLNY ŚLĄSK – 
SAM ZOBACZ!, promującego Dolny Śląsk.
Wrażam  zgodę  na  przetwarzanie  podanych  danych  osobowych,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r. 
O ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.), przez Organizatora dla 
celów związanych z realizacją Konkursu oraz na ich opublikowanie.

..........................................................................................
(data i własnoręczny czytelny podpis Uczestnika Konkursu)


	ZGŁOSZENIE KONKURSOWE

