Załącznik nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY1
udziału w konkursie Bractwa św. Jakuba Apostoła w Toruniu pt. „Drogi św. Jakuba w
Województwie Kujawsko-pomorskim”

Miejscowość i data*: …………………………………………………
Kategoria (proszę zaznaczyć jedną):
dorośli - imię i nazwisko autora zdjęcia*: ……………………………………
dzieci i młodzież - imię i nazwisko autora/-ki zdjęcia*:
…………..…………………………………………………………,
oraz imię i nazwisko dorosłego opiekuna/nki*:
………………………………………………………………………
adres pocztowy (korespondencyjny) osoby dorosłej*: ……………………………………
………………………………………………………………………
adres e-mail osoby dorosłej*: …………………………………………………
numer telefonu osoby dorosłej*: …………………………………………………
A/ Zgłaszam do konkursu następujące zdjęcia:
liczba zgłaszanych zdjęć* (maksimum 4):
tytuł zdjęcia:*
nazwa pliku:*
miejsce
wykonania:*
B/ Zgłaszam do konkursu następujące formę literacką:
tytuł pracy:* …………………………………………………………………………
nazwa pliku:* …………………………………………………………………………
miejsce wykonania (odcinek):* ……………………………………………………………...
………….……………………………………………………………………..
C/ Zgłaszam do konkursu następujący film:
tytuł filmu:* …………………………………………………………………………
nazwa pliku:* …………………………………………………………………………
miejsce wykonania (odcinek):* ……………………………………………………………...
………….……………………………………………………………………..
1

Prosimy o staranne wypełnienie formularza, podpisanie go i przesłanie go wraz z
dołączonymi plikami zgłaszanymi do konkursu, na adres e-mail:
bractwo.torun@caminopolaco.pl do dnia 30 września 2021 r.
Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe do wypełnienia lub zaznaczenia.

* Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin konkursu fotograficznego,
literackiego i filmowego pt. „Drogi św. Jakuba w Województwie Kujawsko-pomorskim”
* Oświadczam, że jestem autorem pracy zgłoszonej do konkursu i posiadam autorskie
prawa majątkowe do niej.
* Oświadczam, że bezpłatnie, nieodwołalnie i niezależnie od żadnych warunków, bez
prawa wypowiedzenia lub cofnięcia, bez żadnych ograniczeń, w tym czasowych,
terytorialnych i ilościowych, przenoszę na Organizatora autorskie prawa majątkowe do
wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych fotografii, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.1994 Nr 24 poz.83.

* Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz
wizerunku przez organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.
* Oświadczam, że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyraziły zgodę na ich
publiczne udostępnienie oraz wykorzystywanie ich wizerunków w zakresie określonym
regulaminem konkursu (jeśli dotyczy).

Czytelny podpis: …………………………………………

