Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu
,,Niepodległa Słowem i Muzyką”

Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie nr 1

IMIĘ I NAZWISKO
WYKONAWCY/
WYKONAWCÓW*

ADRES/Y
ZAMIESZKANIA

DATA/Y
URODZENIA

TELEFON
KONTAKTOWY
E-MAIL

RECYTACJA

ŚPIEW I MUZYKA

☐ kat. I 6-10 lat

☐ kat. I 6-10 lat

KATEGORIA

☐ kat. II 11-17 lat

☐ kat. II 11-17 lat

(zaznaczyć symbolem
X właściwą kategorię)

☐ kat. III 18+

☐ kat. III 18+

☐ rodzina

☐ rodzina

1. Oświadczam/y, że znam/y i akceptuję/my warunki Regulaminu Konkursu
,,Niepodległa słowem i muzyką.”
2. Oświadczam/y, że przenoszę/my na rzecz Organizatora i Regulaminu
Konkursu ,,Niepodległa słowem i muzyką” wszelkie majątkowe prawa
autorskie do zgłoszonych wideo nieograniczone czasowo ani terytorialnie, do
wykorzystywania we wszelkich polach eksploatacji.
3. Oświadczam/y, że przesłane przeze mnie/nas wideo jest wynikiem
mojej/naszej osobistej, samodzielnej twórczości, nie naruszają praw, dóbr i
godności osób trzecich oraz, że przysługują mi prawa autorskie do wideo w
pełnym wymiarze, jak również, że prawa te nie są w żaden sposób
ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich.
4. W przypadku zasadnego wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami
wynikającymi z tytułu naruszenia praw autorskich zobowiązuje/my się wstąpić
w miejsce Organizatora do wszczętego postępowania lub zrekompensować
mu – wedle jego wyboru – koszty z nim związane, zwalniając go tym samym
od jakichkolwiek kosztów, jakie powstaną z tego tytułu.
5. Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych

do celów niezbędnych do realizacji konkursu. Przysługuje mi/nam prawo
wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

….……………….………………………………………………

Data i czytelny podpis Wykonawcy/Wykonawców

*dotyczy zgłoszeń rodzinnych

Oświadczenie nr 2
1. Ja/My* niżej podpisany/ni potwierdzam/y, iż przeniosłem/przenieśliśmy na
Ośrodek Kultury Gminy Gorlice prawa autorskie do wideo zgłoszonego przeze
mnie/nas do Konkursu ,,Niepodległa Słowem i Muzyką” .
2. W szczególności obejmuje to następujące pola eksploatacji: wydawanie i
rozpowszechnianie, utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką,
wprowadzanie do obrotu, publiczne wystawianie, wyświetlanie;
w tym: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrowego
bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.
3. Oświadczam, iż żadna osoba trzecia nie miała praw autorskich do
przesłanych wideo jako, iż stanowią one przejaw wyłącznie mojej/naszej
własnej pracy twórczej.

……….……………………………………………………………..…………………………..
Imię i nazwisko (czytelnie) wykonawcy/wykonawców, data

……………………………………………………………………………...………………….
Podpis wykonawcy/wykonawców

*dotyczy zgłoszeń rodzinnych

OŚWIADCZENIE DLA OSOBY/OSÓB* NIEPEŁNOLETNIEJ/NYCH
(wypełnia rodzic/opiekun prawny)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/dzieci (imię i nazwisko)
….......................................…..........................................................................,
którego jestem prawnym opiekunem na udział w Konkursie ,,Niepodległa słowem i
muzyką” organizowanym przez Ośrodek Kultury Gminy Gorlice.
Oświadczam, że akceptuję regulamin Konkursu ,,Niepodległa słowem i muzyką”
organizowanym przez Ośrodek Kultury Gminy Gorlice.

................................................. .....................................................
/miejscowość i data/ /czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego/

*dotyczy

zgłoszeń rodzinnych

