KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE NA PROJEKT LOGO IMPREZY
TURNIEJ RYCERSKI O SKARB WOLNEGO MIASTA GÓRNICZEGO ZŁOTY STOK
……………................................................................
(imię i nazwisko)

…………………………………..……………………………...…….…………
(data urodzenia)

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….……………………………………
(adres)
……………................................................................
(telefon kontaktowy)

…………………………………..……………………………...…….…………
(adres e-mail)

Zgłaszam udział w konkursie na projekt logo imprezy Turniej Rycerski o Skarb Wolnego Miasta Górniczego Złoty
Stok organizowanym przez Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku.
…………………………………………..……………………
(podpis uczestnika)

*Jako prawny opiekun wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………………..….…..………. w konkursie na
(imię i nazwisko uczestnika)

projekt logo imprezy Turniej Rycerski o Skarb Wolnego Miasta Górniczego Złoty Stok organizowanym przez Centrum
Kultury i Promocji w Złotym Stoku.
…………………………………………………..……………
(podpis opiekuna prawnego)

Jednocześnie oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu na logo imprezy Turniej Rycerski o Skarb Wolnego Miasta
Górniczego Złoty Stok organizowanego przez Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku, akceptuję wszystkie
określone w nim warunki i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO).
3. Jestem jedynym twórcą pracy zgłoszonej do konkursu, o którym mowa w pkt 1 i posiadam do niej nieograniczone
prawa autorskie bez udziału osób trzecich. Praca nie była nigdy wcześniej publikowana ani zgłaszana do żadnego
innego konkursu.
4. Z chwilą ogłoszenia, że moja praca została nagrodzona w konkursie, o którym mowa w pkt 1, zobowiązuję się do:
 przeniesienia na Organizatora konkursu majątkowych praw autorskich do zgłoszonej przez siebie pracy,
 udzielenia Organizatorowi konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie zgody na
wykorzystywanie i dowolne przetwarzanie pracy na zasadach wyłączności na następujących polach eksploatacji:
utrwalenie, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci
komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, rozpowszechnianie przez internet i w prasie, druk w dowolnej
liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, wielokrotna ekspozycja w różnych miejscach,
 przeniesienia na Organizatora konkursu własności oryginału egzemplarza pracy na wszystkich nośnikach
wskazanych w Regulaminie konkursu,
 zrzeczenia się praw do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego,
 wyrażenia zgody na ograniczenie korzystania z przyznanych na mocy art. 16 ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych autorskich praw osobistych do dzieła, w szczególności poprzez
wyłączenie prawa do nienaruszalności jego treści i formy.
5. Wszystkie dane zawarte w karcie zgłoszeniowej są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadoma/y
odpowiedzialności prawnej z tytułu podania danych nieprawdziwych.

…………………………..…………
(miejscowośd i data)

…………..…………………..……………..…………
(podpis uczestnika)

………………………………...…….…………
(podpis opiekuna prawnego)

* wypełnid w przypadku niepełnoletniego uczestnika konkursu

Projekt „SKARBY WOLNEGO MIASTA GÓRNICZEGO ZŁOTY STOK” współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu paostwa
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

