
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

Karta zgłoszeniowa uczestnika konkursu

 „Pozdrowienia z Radomska”

Imię i nazwisko uczestnika:

Wiek uczestnika:

Nazwa szkoły, klasa:

Imię i nazwisko opiekuna:

Nr telefonu opiekuna:

Adres email:

Nr pracy (wypełnia organizator):

*Dane prosimy wypełnić drukowaną czcionką 



Załącznik nr 2  do Regulaminu konkursu

OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH NA ORGANIZATORA

KONKURSU 

Jako  przedstawiciel  ustawowy  dziecka/podopiecznego........................................................  będącego  autorem  pracy

konkursowej (dalej jako „dzieło”) do konkursu „Pozdrowienia z Radomska” organizowanego przez Miasto Radomsko

dla  dzieci  do  15  roku  życia  (zwanego  „Organizatorem”),  oświadczam,  iż  jestem  uprawniony(-a)  do  przeniesienia

majątkowych praw autorskich do dzieła w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.

Jako autor/przedstawiciel przenoszę nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do dzieła, a także prawa

zależne, w tym prawo do opracowania dzieła poprzez jego adaptację lub przerobienie dzieła, a Organizator konkursu

oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do dzieła.

Autorskie prawa majątkowe do dzieła wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora w momencie podpisania

niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania

dziełem, w tym zezwolenie na rozporządzenie i  korzystnie z opracowania dzieła bez ponoszenia przez Organizatora

dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy dzieła w formie dowolnej;

b) wykorzystanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy.

Miejscowość, data                                                                                                     Podpis rodzica/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Złożone przez: .................................................… (rodzic/opiekun)

Jako przedstawiciel ustawowy dziecka/podopiecznego ........................................................

niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego oraz nieodpłatne ich

wykorzystywanie,  używanie,  obróbkę,  powielanie i  wielokrotne rozpowszechnianie,  wyłącznie na potrzeby konkursu

„Pozdrowienie  z  Radomska”  organizowanego  przez  Miasto  Radomsko  oraz  w  celach  informacyjnych,  promocji

 i reklamy  związanych bezpośrednio z konkursem.

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

Niniejsza zgoda obejmuje formy publikacji  w Internecie na portalu społecznościowym Facebook (Radomsko Miasto

Otwarte) oraz stronie internetowej Miasta Radomska (www.radomsko.pl).

Wizerunek dziecka/podopiecznego nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka/podopiecznego lub

naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego.

Ponadto, oświadczam, iż zapoznałam (-em) się z celem i regulaminem konkursu i w pełni go akceptuję.

Miejscowość, data                                                                                                       Podpis rodzica/opiekuna prawnego

http://www.radomsko.pl/

