
Załącznik nr 1 do Regulaminu
konkursu literackiego z okazji XXI Radomszczańskich Dni Rodziny

INFORMACJE O AUTORZE PRACY 
ZGŁOSZONEJ NA KONKURS LITERACKI Z OKAZJI XXI RADOMSZCZAŃSKICH DNI RODZINY

Godło

Imię i nazwisko 

Adres zamieszkania

Nr telefonu

Adres e-mail

Nazwa szkoły

Tytuł tekstu

Kategoria gatunkowa

TAK* NIE* Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:

  wyrażam zgodę na udział / udział mojego dziecka** w  konkursie literackim z okazji XXI Radomszczańskich Dni Rodziny
(zwanego  dalej  Konkursem)  na  warunkach  określonych  w  Regulaminie  Konkursu,  z  którym  zapoznałem/am  się
i akceptuję jego treść 

  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Organizatorów  Konkursu:  Miejską  Bibliotekę  Publiczną  w  Radomsku  oraz
Katolickie  Stowarzyszenie  „Civitas  Christiana”,  moich  danych  osobowych  /  danych  osobowych  mojego  dziecka**

w postaci imienia i nazwiska, poprzez podawanie ich do publicznej wiadomości w informacjach o Konkursie oraz jego
uczestnikach, w materiałach informacyjnych i reklamowych, w mediach tradycyjnych, na stronach internetowych oraz
profilach Organizatorów Konkursu w mediach społecznościowych (Facebook,YouTube), a także w prasie, radiu i telewizji,
w celu upowszechniania informacji na temat Konkursu oraz promowania jego uczestników

  zezwalam na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Organizatorów Konkursu mojego
wizerunku/wizerunku mojego dziecka** w materiałach fotograficznych i nagraniach audio/wideo wykonanych w trakcie
wręczania  nagród,  w  tym  na  rozpowszechnianie  w  materiałach  informacyjnych  i  reklamowych,  na  stronach
internetowych  oraz  profilach  Organizatorów  Konkursu  w  mediach  społecznościowych  (Facebook,YouTube),  a  także
w prasie, radiu i telewizji, w celu upowszechniania informacji na temat Konkursu oraz promowania jego uczestników

  posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej przesłanej w ramach Konkursu, a przesłana praca
konkursowa nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich; ponadto oświadczam, że przenoszę
bezpłatnie  na  Organizatorów  Konkursu  autorskie  prawa  majątkowe  do  pracy  konkursowej,  na  polach  eksploatacji
określonych w art. 50 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

Jednocześnie oświadczam,  że  zostałem/am poinformowany/a o  przetwarzaniu  moich  danych osobowych  /  danych osobowych
mojego dziecka**, w tym o przysługujących mi prawach, m.in. o  prawie do cofnięcia udzielonej wyrażonych zgód w dowolnym
momencie, w postaci zamieszczonej w treści regulaminu Konkursu informacji o przetwarzaniu danych osobowych. 

Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie, a podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. 

     ……………………………….……………………………………..
                            miejscowość, data 

……………..………………………………………………………….………………………..
czytelny podpis uczestnika Konkursu lub jego rodzica**

  * postaw znak X we właściwej kratce
** dotyczy przypadku, gdy uczestnikiem Konkursu jest osoba niepełnoletnia


