
KARTA ZGŁOSZENIA
UCZESTNIKA do KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
" Chełm - moje miasto a w nim" w roku 2021.
Imię i nazwisko uczestnika Konkursu 
………………………………………………………………………………….
Młodzież			Dorosły 
Imię i nazwisko opiekuna
……………………………………………………………………………………
(w przypadku osoby niepełnoletniej należy podać także dane opiekuna/ów)

……………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji: …………………………………………..……………………...................................
……………………………………………………………………………………….....
Telefon	 …….……..……...………………………............
Email		 …….……..……...………………………............

Wykaz fotografii
(tytuł pracy, data i miejsce wykonania, krótki opis przedstawionego miejsca/wydarzenia/sytuacji):
Fotografia 
……………...…………………………………………………...…………………......
……………...…………………………………………………...…………………......
...........................................................................................................................
Nazwa i numer pliku ………………………………………..…………………..
Fotografia
……………...........................................................................................................................
……………...........................................................................................................................……………...........................................................................................................................
Nazwa i numer pliku……………………………………………..……………...

Fotografia 
……………...........................................................................................................................……………...........................................................................................................................
……………...........................................................................................................................
Nazwa i numer pliku ………..…………………………………………………...

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu Fotograficznego i akceptuję jego treść. Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze mnie prace wykonałem/łam osobiście, posiadam do nich wyłączne prawa i nie są obciążone roszczeniami osób trzecich.
Oświadczam również, że nie naruszyłem/łam prawa wizerunku osób występujących na zgłoszonych do konkursu fotografiach, wykonanych przeze mnie w miejscach i obiektach dostępnych publicznie lub też w innych okolicznościach, ale za wiedzą i zgodą przedstawionych osób. 
Z chwilą przekazania fotografii konkursowych udzielam Organizatorowi bezpłatnej licencji na wielokrotne, nieograniczone w czasie korzystanie z przekazanych fotografii ( plików) w szczególności w celu informacji, promocji i realizacji Konkursu Fotograficznego oraz promocji miasta Chełm. Udzielenie licencji jest jednoznaczne z tym, iż przekazane fotografie mogą zostać umieszczona na stronie internetowej oraz profilach społecznościowych (facebook) oraz wykorzystywane w materiałach informacyjno-promocyjnych wykonanych na zlecenie Organizatora oraz Urzędu Miasta Chełm oraz innych związanych z promocją miasta wykonywanych przez inne podmioty za zgodą Organizatora takich jak foldery, mapy, broszury, publikacje książkowe, albumy, reklama w prasie, reklama wielkoformatowa na stoiskach targowych, festynach i innych imprezach masowych z zachowaniem praw autorskich. Licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji bezpośrednio związanych z zakresem udzielonej licencji: rozpowszechniania fotografii bez ograniczeń czasowych i terytorialnych; utrwalania i zwielokrotniania fotografii techniką drukarską, reprograficzną lub cyfrową w nieograniczonej liczbie; wprowadzania fotografii do pamięci komputera i zwielokrotniania każdą dostępną techniką.
…………….............................................
……………………………………………

Data i miejscowość

Podpis autora/ oraz opiekuna/ ów prawnego 
(w przypadku autorów niepełnoletnich)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych określonych w Regulaminie Konkursu Fotograficznego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora oraz media i Urząd Miasta Chełm mojego wizerunku na zdjęciach i filmach wykonanych podczas uroczystości związanej z wręczeniem nagród w konkursie fotograficznym oraz nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora mojego wizerunku poprzez umieszczenie tych zdjęć, filmów na stronie internetowej oraz w mediach zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celach promocji i działań marketingowych podejmowanych przez Organizatora i promocji Miasta Chełm.





................................................
 (miejscowość, data)	


…….………….…………….………………...
Podpis uczestnika konkursu/ oraz opiekuna /ów prawnego ( w przypadku osób niepełnoletnich)


