Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu

........................................................................
(miejscowość, data)
Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Białymstoku
Formularz zgłoszeniowy
w wojewódzkim konkursie ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”
Imię

i

nazwisko, wiek,

klasa,

kategoria

konkursowa uczestnika

konkursu, GODŁO

(PSEUDONIM):

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego1:

Dane kontaktowe uczestnika (telefon kontaktowy/e-mail, adres do korespondencji):

Nazwa i adres szkoły, telefon kontaktowy/e-mail:

Dane kontaktowe nauczyciela/opiekuna (imię i nazwisko, telefon/e-mail):

Tytuł wiersza:
Informacje dotyczące źródła wskazanego w komentarzu (miejsce przechowywania lub publikacji)
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Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
oraz udzielenie licencji
1.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora

na potrzeby Konkursu ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
………………………………………
(czytelny podpis uczestnika)

…………………………………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)1

………………………………………...
(czytelny podpis nauczyciela/opiekuna)
2.

Akceptując treść regulaminu Konkursu wraz ze zgłoszeniem pracy udzielam na czas

nieoznaczony Organizatorowi Konkursu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie
z utworu poetyckiego pt. „………………………………..........” oraz towarzyszącego mu
autorskiego komentarza autorstwa ……………………………...., zwanych dalej „Utworem”,
w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności na: w zakresie utrwalania
i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu
oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie
lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania Utworu w inny sposób
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Równocześnie wyrażam zgodę na realizowanie przez
Organizatora uprawnień do wykonywania zależnych praw autorskich w stosunku do powyższego
Utworu i decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu publiczności. Powyższe uprawnienia
Organizator Konkursu może realizować wedle swojego uznania wobec utworu poetyckiego
i autorskiego komentarza łącznie, a także wobec tylko utworu poetyckiego i/lub tylko autorskiego
komentarza. Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku twórcy ww. Utworu w związku
z konkursem, w tym w ramach publikacji utworu w jakiejkolwiek formie oraz w związku
z nagrodzeniem lub wyróżnieniem utworu.

………………………………………
(czytelny podpis uczestnika)

1

……………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)1

Należy wypełnić w przypadku uczestników niepełnoletnich.
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