
KARTA ZGŁOSZENIOWA  

  

I. Dane:   

imię i nazwisko Uczestnika……………………………………………..…………………………………  

wiek Uczestnika……………………………………………………………………………………………. 

telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego………………………………….………………… 

adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego……………………………….…………………………..…..  

II. TYTUŁ UTWORU……………………………………………………………….…………………..….   

  

OŚWIADCZENIA 

I. Działając w imieniu Uczestnika, jako jego opiekun prawny oświadczam, że: 

1) Uczestnik jest autorem/autorką nadesłanego filmu (Utworu) i zgadzam się na jego udział w 

Konkursie, na zasadach opisanych w Regulaminie,  

2) uzyskałem/uzyskałam zgodę osób znajdujących się na filmie, na upublicznienie ich wizerunków 

w ramach Konkursu, 

3) film nie narusza praw autorskich oraz dóbr osobistych innych osób, 

4) nie udzieliłem/am osobie trzeciej licencji na korzystanie z ww. filmu do dnia zgłoszenia do 

niniejszego Konkursu oraz w żaden sposób nie rozporządziłem/łam prawami do filmu, 

5) zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na warunki w nim opisane, 

6) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz moich w celu udziału w 

Konkursie, na zasadach określonych w Regulaminie, 

7) zgadzam się zamieszczenie imienia i nazwiska Uczestnika na stronie internetowej www.mck-

tm.pl oraz na Facebooku w związku z ogłoszeniem wyników Konkursu. 

 

II. Ponadto oświadczam, że w imieniu Uczesnika udzielam Miejskiemu Centrum Kultury  w 

Tomaszowie Mazowieckim bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z filmu, na 

następujących polach eksploatacji łącznie:  
a) publiczne prezentowanie filmu; 

b) rejestrowanie filmu na dowolnych nośnikach (zwłaszcza na płytach DVD); 

c) wykorzystanie filmu do celów promocji i reklamy Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie 

Mazowieckim, 

d) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie filmu w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 

wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie 

takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i 

rozporządzanie tymi kopiami, 

e) wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, na 

których film utrwalono, 

f) rozpowszechnianie filmu w sieci Internet (w szczególności na stronie internetowej oraz 

Facebooku Miejskiego Centrum Kultury  w Tomaszowie Mazowieckim) oraz w sieciach 

zamkniętych. 

III. Oświadczam, że zezwalam Miejskiemu Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim na 

wykonywanie autorskich praw zależnych do filmu, w tym na tworzenie opracowań, przeróbek, 

adaptacji oraz korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w pkt. 

II powyżej. 

IV. Oświadczam, że udzielenie licencji nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.  

 

________________________________________________ 
                                                      data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) Uczestnika  

http://www.mck-tm.pl/
http://www.mck-tm.pl/

