XXIII WOJEWÓDZKI FESTIWAL
PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW CZERWONAK 2018
ELIMINACJE PLESZEWSKIE FESTIWALU
KARTA UCZESTNIKA
Imię i nazwisko Uczestnika
Data urodzenia
Przedszkole

Osoba zgłaszająca
(imię i nazwisko)

Telefon kontaktowy

e-mail

Adres zamieszkania Uczestnika
(gmina, kod pocztowy, miejscowość,
ulica, nr domu i mieszkania)

Repertuar
(tytuł piosenki, autor muzyki,

autor
tekstu)

Imiona i nazwiska osób
towarzyszących na scenie (max. 3 1. …………………………………………………………………………….
osoby) 2. …………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………….

Rodzaj podkładu muzycznego
Płyta CD (CD Audio ), instrument
muzyczny

ZGODA NA WARUNKI REGULAMINU

Złożenie niniejszego zgłoszenia oznacza akceptację warunków Regulaminu XXIII Festiwalu Piosenki
Przedszkolaków określonego przez Organizatora.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
1. Niżej podpisany wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego / *mojego dziecka
……………………………..przez Organizatora ( Dom Kultury w Pleszewie ul. Bogusza 1 , 63 – 300 Pleszew
NIP 617 12 19 263 ).
2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora lub przez inne osoby na zlecenie Organizatora
wizerunku mojego dziecka, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na
zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz
publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji spotkań, imprez,
materiałach służących popularyzacji działań w zakresie edukacji kulturalnej Organizatora poprzez
rozpowszechnianie wizerunku w :
a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych;
b) prasie;
c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.;
3. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani
innych praw.
4. Organizator może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w
niniejszej Zgodzie, w celu promocji działań w zakresie polityki kulturalnej Domu Kultury w Pleszewie.
5. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka dla potrzeb zajęć zgodnie
z ustawą a dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 ze
zmianami Dz. U. z 2002r. Nr 101, pozycja 926
czytelny podpis rodzica/opiekuna lub uczestnika
………………………………………………………

Miejscowość i data:
…..…………..………

ZGODA NA REJESTRACJĘ I WYKORZYSTANIE WYKONAŃ
Uczestnik/ Wykonawca / *Opiekun uczestnika…………………………………………….. wyraża wyłączną,
bezpłatną zgodę na rejestrację całości artystycznych swoich wykonań na wszystkich polach eksploatacji
podczas wydarzeń związanych z realizacją Projektu – foto/audio i/lub video, dla potrzeb
wewnętrznych/dokumentacyjnych Domu Kultury w Pleszewie oraz na wykorzystanie przez Dom Kultury w
Pleszewie zarejestrowanych materiałów do celów promocyjnych/reklamowych, na wszystkich polach
eksploatacji wskazanych w art. 89 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych. Uczestnik/Wykonawca udziela ponadto Domowi Kultury w Pleszewie
upoważnienia do korzystania z nazwiska i wizerunku oraz fragmentów biografii dla potrzeb i w celach, o
których mowa w zdaniu pierwszym. Uczestnik/Wykonawca wyraża zgodę na udzielenie praw, o których mowa
w niniejszym ustępie, na podmioty trzecie.
czytelny podpis rodzica/opiekuna lub uczestnika
………………………………………………………

Miejscowość i data:
……………………..………….

*Niepotrzebne skreślić (w przypadku niepełnoletności uczestnika, zgodę podpisuje rodzic lub
opiekun)

