VIII KUJAWSKI FESTIWAL PIEŚNI LUDOWEJ w INOWROCŁAWIU
ZGODA PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH
(rodziców lub opiekunów prawnych)
NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU, GŁOSU, WYPOWIEDZI,
IMIENIA I NAZWISKA ORAZ WYKONANIA PRACY
W NAGRANIU AUDIO, AUDIO-WIDEO, CYFROWYM i FOTO, DRUKARSKIM
Ja, niżej podpisana, wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie, ani czasowo
wykorzystanie wizerunku, głosu, wypowiedzi, imienia i nazwiska oraz dokonanego artystycznego wykonania
(wianka świętojańskiego), wręczania dyplomów, upominków oraz nagród w nagraniu audio, audio-wideo i foto,
realizowanych na potrzeby VIII KUJAWSKIEGO FESTIWALU PIEŚNI LUDOWEJ w INOWROCŁAWIU
w tym konkursu Wianków Świętojańskich 2018
Tym samym:
a) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora przekazanych danych osobowych
w celu
realizacji Festiwalu,
b) wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska Uczestników
c) udzielam Organizatorom nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i co do terytorium, możliwości
korzystania z wizerunku, nagrania, imienia, nazwiska, nazwy zespołu w celach związanych
z Festiwalem, jego promocjami oraz przedsięwzięciami promocyjnymi, na następujących polach
eksploatacji:
- utrwalanie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
światłoczułego, magnetycznego, komputerowego, elektronicznego oraz techniką cyfrową, na
wszelkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu oraz zwielokrotnianie na
nośnikach, w jakichkolwiek technikach, o których mowa powyżej;
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;
- publiczne udostępnianie nośników oraz wprowadzanie zwielokrotnionych nośników;
- wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;
- wykorzystanie n przez siebie wybranym, a stronach internetowych (intranetowych);
- wykorzystanie w utworach multimedialnych;
- wykorzystanie do celów promocyjnych i reklamy;
- publiczne udostępnianie pracy.
Oświadczam, że wianek jest wynikiem wyłącznie osobistej pracy twórczej Uczestnika i nie narusza
jakichkolwiek praw osób trzecich.
Oświadczam, iż zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również roszczeń o wynagrodzenie
(istniejących i przyszłych), względem organizatorów VIII KUJAWSKIEGO FESTIWALU PIEŚNI
LUDOWEJ w INOWROCŁAWIU, w tym Konkursu Wianków Świętojańskich 2018,
z tytułu
wykorzystywania, w tym rozpowszechniania mojego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz
dokonanego artystycznego wykonania (wianka świętojańskiego) na potrzeby wymienione w niniejszym
oświadczeniu, chyba że naruszenie praw przez organizatorów nastąpi z winy umyślnej.
Wszystkie prawa przysługujące organizatorom VIII KUJAWSKIEGO FESTIWALU PIEŚNI LUDOWEJ
w INOWROCŁAWIU, w tym Konkursu Wianków Świętojańskich, na podstawie niniejszego oświadczenia
przysługują również osobom trzecim wskazanym przez organizatorów, na potrzeby realizacji i promocji
przedsięwzięcia o charakterze niekomercyjnym.
Składając poniższy podpis, oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszego oświadczenia i ją
akceptuję.
………….……………..

...........……….………..……………....

Miejscowość, data

Imię i nazwisko uczestnika oraz wiek
……………………….………........…...…
Czytelny podpis (imię i nazwisko) przedstawiciela
ustawowego (rodzica)/opiekuna prawnego

Działając jako przedstawiciel ustawowy małoletniego uczestnika konkursu, wyrażam zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatorów Konkursu Wianków Świętojańskich, w celach

VIII KUJAWSKI FESTIWAL PIEŚNI LUDOWEJ w INOWROCŁAWIU
wynikających z Regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.)
…...............…......................………..........…..
Czytelny podpis (imię i nazwisko) przedstawiciela
ustawowego (rodzica)/opiekuna prawnego

