Załącznik nr 2
ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA
W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
„Dolina Krąpieli w czterech porach roku –promocja obszarów Natura 2000”

……………………………………………………….……………………………………..
Imię i nazwisko opiekuna

Niniejszym oświadczam, że:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................... (imię
i nazwisko) w Konkursie „Dolinie Krąpieli w czterech porach roku – promocja obszarów Natura
2000”.
Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego warunki;
Moje dziecko jest autorem nadesłanych fotografii i posiada do nich nieograniczone prawa
autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich;
Nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;
Uzyskałem zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz
zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach
promocyjno – reklamowych. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniami
wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, koszty roszczeń
odszkodowawczych poniesie osoba zgłaszająca zdjęcia. Organizator będzie zwolniony od
jakichkolwiek zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu;
Udzielam Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji uprawniającej Organizatora do
korzystania przez czas nieoznaczony bez żadnych ograniczeń ze zdjęć zgłoszonych do Konkursu
na wszystkich polach eksploatacji o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)." a
w szczególności do:
- utrwalania;
- wprowadzania do pamięci komputera;
- zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską;
- zamieszczania na stronach internetowych Organizatora oraz na profilu Organizatora w
serwisie Facebook;
- nieodpłatnego udostępniania podmiotom współpracującym z Organizatorem;
- publicznego wykonania, odtwarzania i wystawiania;
- publikacji w różnej formie zaakceptowanej przez Organizatora Konkursu;
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego
dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach
wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z poźn. zm.).

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

............................................................................................
Podpisy rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika konkursu

