Karta Zgłoszenia- „500 LAT REFORMACJI 2017”
IMIĘ I NAZWISKO
UCZESTNIKA………..…………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRES KORESPONDENCYJNY UCZESTNIKA:
KOD POCZTOWY ………….……… MIEJSCOWOŚĆ ………………………………………………………………………..……………………
ULICA ……………………………………………………………………..

NUMER DOMU/MIESZKANIA ………………..………………

TELEFON KONTAKTOWY ……………………………………… ADRES E-MAIL ……………………………..……………………..…….
Zgłaszam do Konkursu następujące zdjęcie/zdjęcia:
NR ZDJĘCIA

TYTUŁ ZDJĘCIA

MIEJSCE JEGO WYKONANIA

DATA

01

.....................................................................................................................................................................

02

.....................................................................................................................................................................

03

.....................................................................................................................................................................

04

.....................................................................................................................................................................

05

.....................................................................................................................................................................

□ Niniejszym oświadczam, że jestem autorem zdjęć zgłoszonych do Konkursu „500 LAT REFORMACJI 2017” i
posiadam wszelkie prawa związane z ich publikacją.
□ Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję w całości treść Regulaminu Konkursu „500 LAT REFORMACJI 2017
” (Regulamin).
□ 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.
□ 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 .
…………………….............................…………………………
(data i podpis Uczestnika)

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 „500 LAT REFORMACJI
2017” (Regulamin).

□ Wyrażamy zgodę na udział wskazanego powyżej Uczestnika w konkursie „500 LAT REFORMACJI 2017” 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.

..............................................................................
(data i czytelny podpis Opiekuna Uczestnika)

Kartę Zgłoszenia do Konkursu oraz zdjęcia w formie cyfrowej przygotowane zgodnie z Regulaminem należy
przesłać mailowo na adres: 500reformacjafoto@luteranie.pl

