_______________________
(imię i nazwisko)

____________________________
(miejscowość i data)

_______________________________
_______________________________
(adres)

Oświadczenie uczestnika
6. KONKURSU OTWARTEGO
NA LIMERYK „Wszystko o paczkowskim kacie”
Niniejszym oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie jego
warunki.
2. Jestem autorem nadesłanych prac i posiadam do nich nieograniczone prawa autorskie i
majątkowe bez udziału osób trzecich.
3. Nadesłane utwory nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach.
4. Wyrażam zgodę na wykonanie zdjęć z moim wizerunkiem oraz na wielokrotne i
nieograniczone w czasie rozpowszechnianie tych lub uzyskanych ode mnie zdjęć z moim
wizerunkiem przez Stowarzyszenie Pegaz z Paczkowa. Wizerunek, o którym tu mowa
zawsze wykorzystywany będzie w celach związanych z działalnością Stowarzyszenie
Pegaz z Paczkowa lub podmiotów z nim współpracujących. Zgoda na rozpowszechnianie
obejmuje także inne wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę, przetwarzanie, przekaz i
powielanie wykonanych zdjęć z moim wizerunkiem na wszystkich znanych polach
eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, wyłącznie w celu związanym z działalnością Stowarzyszenie Pegaz z
Paczkowa lub podmiotów z nim współpracujących.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133,
poz. 883 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am
poinformowany/a, że administratorem ww. danych oraz wizerunku jest Stowarzyszenie
Pegaz z Paczkowa oraz że mam prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania.
Ponadto zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych ma charakter dobrowolny, ale
niezbędny do udziału w ww. przedsięwzięciu. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i
nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, a zgodę powyższą udzielam w pełni
świadomie.

……………………………………
( podpis autora)*
* W przypadku osób niepełnoletnich – podpis autora i jego prawnego opiekuna. Uwaga: prace bez
podpisu nie będą oceniane!
Stowarzyszenie PEGAZ Paczków - Sekcja Literacka

_______________________
(imię i nazwisko)

____________________________
(miejscowość i data)

_______________________________
_______________________________
(adres)

Oświadczenie o prawach autorskich uczestnika
6. KONKURSU OTWARTEGO
NA LIMERYK „Wszystko o paczkowskim kacie”

1. Nadesłanie karty zgłoszenia na Konkurs Otwarty na Limeryk „Wszystko o paczkowskim
kacie” wraz z utworami jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu przez
uczestnika nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie zgody na umieszczenie
pracy konkursowej na stronie internetowej Organizatora, powielenie utworów w materiałach
promocyjnych i edukacyjnych związanych z konkursem oraz w innych publikacjach związanych
z działalnością Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nadesłanych do konkursu prac, a
także do ich publikacji w wydawnictwach związanych z działalnością organizatora.
3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały majątkowych i
osobistych praw autorskich osób trzecich.

……………………………………
( podpis autora)*

* W przypadku osób niepełnoletnich – podpis autora i jego prawnego opiekuna. Uwaga: prace bez
podpisu nie będą oceniane!
Stowarzyszenie PEGAZ Paczków - Sekcja Literacka

