Załącznik nr 1 do Regulaminu Gminnego Konkursu Literackiego

Formularz zgłoszeniowy
Gminny Konkurs Literacki pn. „Czcimy 100-lecie
Odzyskania Niepodległości”
Imię i nazwisko uczestnika:
...................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia: ..........................................................................
Adres korespondencyjny: ..........................................................................
Adres e-mail: .............................................................................................
Numer telefonu: ........................................................................................
Tytuł zgłaszanej
pracy(utworu):.................................................................................................................
........................................................................................................................................
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe, a w razie ich zmiany w trakcie
trwania konkursu, niezwłocznie poinformuję o treści zmiany Dyrektora Gminnej
Biblioteki Publicznej w Lubartowie

...............................
Miejscowość i data

....................................
Podpis uczestnika *

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu i w pełni akceptuję
jego treść.
...................................
Miejscowość i data

....................................
Podpis uczestnika *

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich /mojego dziecka danych
osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubartowie niezbędnych do
przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 roku o ochronie
danych osobowych(tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz.922 z późn. zm.).
...................................
Miejscowość i data



....................................
Podpis uczestnika *

w przypadku osoby niepełnoletniej podpis składa rodzic lub opiekun prawny

Załącznik nr 2 do Regulaminu Gminnego Konkursu Literackiego

Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych
............................................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika

............................................................................................................
adres zamieszkania

Niniejszym oświadczam, że jestem autorem (moje dziecko:
(imię i nazwisko dziecka) ………………………………………………………………..

jest autorem utworu p.t.:
.......................................................................................................................
Zgłoszona do konkursu praca stanowi (mojego w/w dziecka własne) moje
własne, oryginalne dzieło i nie narusza przepisów prawa ani prawem
chronionych dóbr osób trzecich.
Oświadczam, że poprzez udział w konkursie nieodpłatnie przenoszę na
Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubartowie wszelkie autorskie prawa
majątkowe do zgłoszonej do konkursu pracy na wszystkich polach
eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,
poz. 880 z późn. zm.).

...................................
Miejscowość i data



....................................
Podpis uczestnika *

w przypadku osoby niepełnoletniej podpis składa rodzic lub opiekun prawny

Załącznik nr 3 do Regulaminu Gminnego Konkursu Literackiego

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło
18 roku życia, na udział w konkursie
(Wypełnia Rodzic/Opiekun prawny dziecka)

Oświadczenie:

Ja, .......................................................................................................
(imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego)

............................................................................................................
(ulica, nr domu/mieszkania)

............................................................................................................
(miejscowość, kod pocztowy)
Oświadczam, że jestem Rodzicem/Opiekunem prawnym

............................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

Zapoznałam/em się z treścią oraz akceptuję Regulamin Gminnego Konkursu
Literackiego pn. „Czcimy 100-Lecie Odzyskania Niepodległości” jednocześnie
wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego dziecka w w/w konkursie.
Oświadczam w imieniu dziecka, że posiada ono pełnię praw autorskich do zgłoszonej
w konkursie pracy.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie nieodpłatne na Gminną Bibliotekę
Publiczną w Lubartowie własności pracy mojego dziecka oraz autorskich praw
majątkowych do zgłoszonej pracy na wszystkich polach eksploatacji.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz
mojego dziecka zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z
późn. zm.) w celach związanych z konkursem oraz do celów związanych z
późniejszym wykorzystaniem pracy przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubartowie
w związku z przekazanymi prawami majątkowymi do pracy konkursowej.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez
Organizatorów konkursu na cele związane z promocją konkursu. Możliwe formy

rozpowszechniania wizerunku to publikacje, Internet, prasa.

.................................................
Miejscowość i data

…………………………
Podpis

