FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
W KONKURSIE FILMOWYM – „Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji”
link do opublikowanej na youtube.com pracy konkursowej

(prosimy wypełnić drukowanymi literami, prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi
wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem Konkursu)

Dane uczestnika/członków ekipy filmowej
1.

Imię i nazwisko:
Data urodzenia1:
Adres korespondencyjny:
E-mail:
Telefon kontaktowy:

2.

Imię i nazwisko:
Data urodzenia1:
Adres korespondencyjny:
E-mail:
Telefon kontaktowy:

3.

Imię i nazwisko:
Data urodzenia1:
Adres korespondencyjny:
E-mail:
Telefon kontaktowy:

4.

Imię i nazwisko:
Data urodzenia1:
Adres korespondencyjny:
E-mail:
Telefon kontaktowy:

Dane Opiekuna uczestnika/ów niepełnoletniego/ich:
Imię i nazwisko:
Adres korespondencyjny:
E-mail:
Telefon kontaktowy:

TYTUŁ PRACY KONKURSOWEJ

1

Pole obligatoryjne w przypadku uczestnika niepełnoletniego.

OŚWIADCZENIE
□ Niniejszym oświadczam, że jestem autorem/współautorem Pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu i
posiadam do niej prawa autorskie.
□ Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję w całości treść Regulaminu Konkursu (Regulamin).
□ Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawa pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.
666 ze zm.) udzielam licencji na zasadach określonych w Regulaminie.
□ Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Organizatora Konkursu, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.)
oraz treścią Regulaminu.

Data

Podpis uczestnika 1

□ Niniejszym oświadczam, że jestem autorem/współautorem Pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu i
posiadam do niej prawa autorskie.
□ Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję w całości treść Regulaminu Konkursu (Regulamin).
□ Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawa pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.
666 ze zm.) udzielam licencji na zasadach określonych w Regulaminie.
□ Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Organizatora Konkursu, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.)
oraz treścią Regulaminu.

Data

Podpis Uczestnika 2

□ Niniejszym oświadczam, że jestem autorem/współautorem Pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu i
posiadam do niej prawa autorskie.
□ Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję w całości treść Regulaminu Konkursu (Regulamin).
□ Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawa pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.
666 ze zm.) udzielam licencji na zasadach określonych w Regulaminie.
□ Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Organizatora Konkursu, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.)
oraz treścią Regulaminu.

Data

Podpis Uczestnika 3

□ Niniejszym oświadczam, że jestem autorem/współautorem Pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu i
posiadam do niej prawa autorskie.
□ Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję w całości treść Regulaminu Konkursu (Regulamin).
□ Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawa pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.
666 ze zm.) udzielam licencji na zasadach określonych w Regulaminie.
□ Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Organizatora Konkursu, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.)
oraz treścią Regulaminu.

Data

Podpis Uczestnika 4

Zgoda opiekunów prawnych (rodzica albo innego przedstawiciela ustawowego) (Opiekunowie) autora zdjęć na
udział w konkursie i rozpowszechnianie nadesłanej pracy, jeśli uczestnik jest niepełnoletni:
Jako Opiekunowie (rodzice albo inny przedstawiciele prawni) Uczestnika Konkursu niniejszym:
□ Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy w całości treść Regulaminu Konkursu (Regulamin).
□ Wyrażamy zgodę na udział wskazanego powyżej Uczestnika w Konkursie na zasadach określonych w
Regulaminie.

□ Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawa pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 666 ze zm.) wyrażam zgodę na udzielenie licencji na zasadach określonych w Regulaminie.
□ Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanego powyżej Uczestnika dla potrzeb Organizatora
Konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2135 ze zm.) oraz treścią Regulaminu.

Podpis przedstawicieli ustawowych2
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Przedstawiciel ustawowy podpisuje się w imieniu uczestnika niepełnoletniego.

