OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Zabierz AKWEN na ferie zimowe”

1.

2.

Wyrażamy zgodę na uczestnictwo dziecka w konkursie fotograficznym „Zabierz AKWEN na ferie zimowe”,
organizowanym przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej ,,AKWEN” w Czerwonaku, a także oświadczamy, że
zapoznaliśmy się z regulaminem konkursu, którego treść w pełni akceptuję.
Oświadczamy, że fotografia/-e złożone na konkurs „Zabierz AKWEN na ferie zimowe”, organizowany przez
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej ,,AKWEN” w Czerwonaku, została/-y wykonana/-e samodzielnie przez:
................................................................................................. (imię i nazwisko dziecka).

3.

4.

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na udzielenie przez dziecko, Organizatorowi konkursu wyłącznej,
nieodpłatnej i nieograniczonej terminowo, ilościowo ani terytorialnie licencji na korzystanie ze zdjęć na
następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania fotografii - wytwarzanie jakąkolwiek techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których fotografię utrwalono -wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, wystawy pokonkursowe, itp.;
c) w zakresie rozpowszechniania fotografii w sposób inny niż określony w pkt b) - wystawienie, publiczne
udostępnianie fotografii;
d) użyczenie, wprowadzenie do pamięci komputera i wykorzystywanie w Internecie, prasie, TV;
e) wykorzystywanie dla celów reklamowych, promocyjnych, wydawniczych, informacyjnych i handlowych.
Oświadczamy, że:
a) Fotografia/-e dziecka jest wolna od wad prawnych, nie jest obciążona prawami osób trzecich
i nie narusza praw osób trzecich.
b) Przejmujemy pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnych roszczeń osób autorsko uprawnionych,
uprawnionych z tytułu praw pokrewnych oraz innych osób, które mogą dochodzić swych praw w związku
z rozpowszechnianiem przez Organizatora fotografii i zobowiązujemy się do ich pełnego zaspokojenia.
c) Z tytułu złożonych oświadczeń przejmujemy wobec Organizatora pełną i wyłączną odpowiedzialność.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka na potrzeby Konkursu „Zabierz AKWEN na ferie zimowe”,
organizowanego przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej ,,AKWEN” w Czerwonaku (zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jednocześnie przyjmując
do wiadomości, że przysługuje nam prawo do dostępu do danych i ich poprawiania.

Imię i nazwisko:
Data urodzenia (d/m/r):
Adres zamieszkania:

Adres mailowy:
Nr telefonu rodzica/opiekuna:

____________________
(Miejscowość, Data)

_____________________________________
(Podpis rodziców/opiekunów Uczestnika Konkursu

