Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Warto mieszkać w Zgorzelcu, bo…”
Karta zgłoszenia konkursowego

1. Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Grupa konkursowa:
młodzież: 13-18 lat

family (rodzice/opiekunowie + dzieci do 18 lat)

open (grupa otwarta – powyżej 18 lat)
(zaznacz X)

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego ………………………………………………………………………………………
wypełnić tylko w przypadku grupy konkursowej „młodzież”

2. Dane kontaktowe:
Ulica i miejscowość …………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu kontaktowego ………………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Dane uzupełniające:
Numer dowodu osobistego ……………………………………………………………………………………………………………………
Numer konta bankowego ………………………………………………………………………………………………………………………
Uwaga! W przypadku grupy konkursowej „młodzież“ pkt. 2 i 3 wypełnia rodzic lub opiekun prawny!

Ja, niżej podpisany(a)

OŚWIADCZENIE

1.

Oświadczam, że:

a)

jestem właścicielem praw autorskich do zgłoszonego filmu wraz z ew. utworem i/lub fotografią oraz że film ten nie
narusza praw autorskich osób trzecich, a także że w przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko organizatorowi
konkursu z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw autorskich do filmu lub jego części, w tym prawa własności,
autorskich praw osobistych i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, przejmuję odpowiedzialność na siebie,
zwalniając z odpowiedzialności prawnej organizatorów konkursu;

b)

udzielam zezwolenia na:
a.
nieodpłatną publiczną prezentację filmu w Internecie w celu wyłonienia laureata nagrody publiczności, o której
mowa w pkt VII ust. 6 regulaminu,
b.
nieodpłatne użycie kadrów z filmu (zdjęć) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych w projektach własnych i
projektach klientów licencjobiorcy, w materiałach drukowanych: ulotkach, folderach i katalogach, również po
zakończeniu Konkursu.
c.
Wykorzystanie w całości lub/i fragmentów filmu w celach niekomercyjnych lub komercyjnych w projektach
własnych i projektach klientów licencjobiorcy, w tym: w publikacjach elektronicznych (strony internetowe,
prezentacje multimedialne, przekaz telewizyjny i video), również po zakończeniu Konkursu.
znam i akceptuję postanowienia regulaminu konkursu na film promocyjny o Zgorzelcu.

c)
2.

3.
4.

W przypadku zdobycia przeze mnie nagrody pieniężnej w konkursie na film promocyjny o mieście Zgorzelec „Warto
mieszkać w Zgorzelcu, bo…” wyrażam zgodę na potrącenie z wygranej przeze mnie nagrody pieniężnej należnego podatku
dochodowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U.
z 2016 r., poz. 2032 ze zm.).
Jednocześnie zgadzam się na przekazanie przez fundatora zdobytej przeze mnie nagrody pieniężnej na wyżej wskazany
rachunek bankowy w terminie do 14 dni od dnia przekazania Vouchera/ów Zwycięzcy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 322 z późn. zm.) przez Organizatora konkursu w celach związanych
z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, o którym mowa powyżej, w tym na ich opublikowanie w środkach
masowego przekazu.

Data i podpis autora ……………………………………………………………………………………

