KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA

I. IMIĘ I NAZWISKO ORAZ WIEK UCZESTNIKA KONKURSU:…………………………………………………….
II. DANE (koniecznie wypełnić):
•

imię i nazwisko opiekuna ……………………………………………..……………………………………....

•

telefon kontaktowy do opiekuna ……………………………..…………………….…………………….......

•

adres e-mail opiekuna ………………………………………………….…………………………….……….

III. TYTUŁ UTWORU (koniecznie wypełnić)………………………………………….…………………..………....

OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu plastyczno-filmowego dostępnym na stronie
internetowej www.policja.pl i akceptuję jego postanowienia. Posiadam również stosowne zgody osób trzecich –
w tym przedstawicieli ustawowych członków zespołu/uczestnika – które są niezbędne do wywiązywania się z
Regulaminu konkursu.
2. Oświadczam, że posiadam upoważnienia opiekunów prawnych wszystkich członków zespołu/uczestnika do
korzystania i rozporządzania utworem na wszystkich polach eksploatacji oraz do zgłoszenia go do konkursu pn.
„Śnieżny Dekalog” oraz, że zgłoszona przeze mnie praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani
przepisów prawa. Ponoszę pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń
związanych ze zgłoszoną pracą. Jestem świadomy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zostanie
on wykluczony z konkursu.
3. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu na zilustrowanie Dekalogu Reguł
Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) – w szczególności, z dniem ogłoszenia wyników konkursu,
udzielam nieodpłatnie zgody organizatorowi do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach
eksploatacji.
4. Wyrażam zgodę oraz posiadam stosowne zgody na publikację wizerunku uczestników/uczestnika konkursu na
potrzeby dokumentacji i celów promocyjnych przedsięwzięcia.
5. Wyrażam zgodę oraz posiadam stosowne zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych
osobowych uczestników/uczestnika konkursu (imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji
konkursu zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
(RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).
6. Wyrażam zgodę oraz posiadam stosowne zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej pracy
konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych
formach utrwaleń.
7. Oświadczam, że osoby utrwalone w utworze, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na
publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.

……………………………

…………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

PODPIS OPIEKUNA

1

