
KARTA ZGŁOSZENIA
Termin nadsyłania prac: do 15.12.2019 r.

biuro@sok-srem.pl lub zszhcsrem@poczta.onet.pl

Imię i nazwisko autora

Wiek autora 

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna 
(w przypadku, gdy autor jest

nieletni) 

Dane kontaktowe autora 
(lub rodzica/ opiekuna, 

w przypadku gdy autor jest
nieletni)

Tytuł zdjęcia

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie fotografie są autorstwa mojego* / mojego dziecka* i nigdzie wcześniej nie były
publikowane oraz przysługują mu w stosunku do nich autorskie prawa majątkowe. 
Wraz  ze  zgłoszeniem  udzielam  Organizatorowi  licencji  niewyłącznej  do  fotografii  zgłoszonych  w  ramach  konkursu  bez
ograniczeń  czasowych,  ilościowych  oraz  terytorialnych  na  wszystkich  znanych  w  dniu  zgłoszenia  do  konkursu  polach
eksploatacji, w szczególności:
a) trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
w tym za pomocą technik cyfrowych, analogowych i optycznych;
b) trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz wszystkich typach
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów,
włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
c) publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do pracy w miejscu i czasie przez
siebie wybranym;
d) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
e) prawo do wykorzystania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych;
f) prawo do rozporządzania oraz prawo udostępniania do korzystania z pracy, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na
wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji;
g) Jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do fotografii i jej opracowań, w szczególności twórcze
przekształcenie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych. 

……………………….……………………………………………………….
Podpis autora (lub rodzica/ opiekuna, w przypadku gdy autor jest nieletni)

Wyrażam* / Nie wyrażam* (Niepotrzebne skreślić – nie zakreślenie oznacza brak zgody)

zgody na otrzymywanie informacji o kolejnych edycjach i konkursach organizowanych przez administratora za 
pomocą środków elektronicznego przekazu: telefon ( TAK* / NIE* )  e-mail ( TAK* / NIE* )

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego treść.

…………………....……..….………………………………………………
 Podpis autora (lub rodzica/ opiekuna, w przypadku gdy autor jest nieletni)
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