
Poniedziałek 7:30-15:30

Wtorek, 7:30-15:30

Środa 7:30-15:30

Czwartek, Piątek 7:30-15:30

NIP 923-169-70-98  

REGON 363350428

Bank BS Wschowa

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie

ul. Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt

tel. 65 619 34 85 fax 65 358 89 59

Załącznik do Regulaminu 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU

pn.: „MÓJ PRZYJACIEL PIES”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie na zasadach określonych w regulaminie konkursu:

Imię, nazwisko i wiek…………………………………………..………….……………………………………

Numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego…………………….......................................…………………….

Oświadczam, że treść regulaminu jest mi znana. 

…….……………………………………….
                                                                                                (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Wyrażam  zgodę  /  nie  wyrażam  zgody1 na  udział  dziecka  w  konkursie  na  zasadach  określonych
w regulaminie konkursu.

Niniejszym wyrażam/nie wyrażam1 zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych w zakresie:
a) publikowania listy laureatów i wyróżnionych uczestników na stronie internetowej, profilu facebook organizatora,
Gminy Przemęt oraz w informatorze „Kurier Przemęcki”,
c) publikowania udziału w uroczystych podsumowaniach konkursu oraz nagraniach telewizji Leszno
(zdjęcia, materiał filmowy itp.).

Niniejszym wyrażam/nie wyrażam1 zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku autora przez
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie,  w tym w szczególności  na potrzeby działalności  promocyjno-
marketingowej GCKiB prowadzonej za pośrednictwem:
a) wystaw organizowanych przez GCKiB,
b) witryny internetowej GCKiB,
c) profilu facebook GCKiB,
d) telewizji Leszno,
e) witryny internetowej Gminy Przemęt,
f) informatora „Kurier Przemęcki”.

1 niepotrzebne skreślić
…….……………………………………….

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
PRAWA AUTORSKIE I INNE:

1. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do pracy, którą
zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
2.  Nadesłanie  pracy  konkursowej  jest  równoznaczne  z  nieodpłatnym  przeniesieniem  wszelkich  autorskich  praw  majątkowych
na Organizatora do wykorzystania nadesłanej pracy lub jej  części  na wszystkich polach eksploatacji,  tj.:  w zakresie utrwalania
i zwielokrotniania pracy w zakresie rozpowszechniania pracy - publiczne wystawienie, wyświetlenie,
a także publiczne udostępnianie prac.
3. Autor wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz na innych noś́nikach
elektronicznych i tradycyjnych nadesłanej pracy przez Organizatora, a także na wykorzystanie pracy w celach promocyjnych
i statutowych Organizatora.
4.W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich
oraz innych naruszeń Regulaminu Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika
w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres Organizatora.
5.  Przystąpienie  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  przez  uczestnika  regulaminu  oraz  uczestnik  zobowiązuje  się  do
przestrzegania określonych w nim zasad.

……………………………………………..
data i podpis rodzica / opiekuna prawnego


