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                                                        Tytuł zdjęcia/ cyklu 

   Kategoria/ Temat  
   *prosimy o zaznaczenie 

1.  
 
 
 
 
 
                                                                                  

                                                                                                             
Podróż w Czasie                                                                                      

Widzę Ciebie                                                                                            

Widzialne Historie / cykl                                                                                               

Co powiecie o powiecie? 

2.   
Podróż w Czasie                                                                                      

Widzę Ciebie                                                                                            

Widzialne Historie / cykl                                                                                           

Co powiecie o powiecie? 
 

3.   
Podróż w Czasie                                                                                      

Widzę Ciebie                                                                                            

Widzialne Historie/cykl                                                                                         

Co powiecie o powiecie? 

4.   
Podróż w Czasie                                                                                      

Widzę Ciebie                                                                                            

Widzialne Historie / cykl        
                                            
Co powiecie o powiecie? 
 

5.   
Podróż w Czasie                                                                                      

Widzę Ciebie                                                                                            

Widzialne Historie / cykl   
                                                                                             
Co powiecie o powiecie? 
 



 

WYPEŁNIA UCZESTNIK 

Niniejszym oświadczam, iż: 

1. Jestem autorem i właścicielem pełni praw autorskich zgłoszonej pracy konkursowej oraz przekazuję je 

Goleniowskiemu Domowi Kultury w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub innego 

rozpowszechniania. Przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe zdjęć nagrodzonych i 

wyróżnionych na rzecz Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym szczególnie w 

zakresie wykorzystywania zdjęć techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie 

internetowej oraz w mediach społecznościowych GDK, na portalu www.superportal24.pl oraz w prasie 

– Dziennik Goleniowski i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych bez względu na 

sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu. Oświadczam, że zdjęcia te nie zostały nigdzie 

wcześniej opublikowane. 

 

……………………………………………… 

(data i czytelny podpis uczestnika) 

 

2. Zgłoszone fotografie nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw do ochrony wizerunku, 

praw majątkowych i autorskich. Oświadczam, że posiadam zgodę od osób umieszczonych na fotografii 

na publikację ich wizerunku, a także dopełniłam(em) wobec tych osób obowiązku informacyjnego. W 

przypadku wystąpienia przeciwko organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z 

naruszenia jej praw, zobowiązuję się do zwolnienia organizatora z obowiązku ich zaspokojenia oraz 

zobowiązuję się do ich pełnego pokrycia.  

 

……………………………………………… 

(data i czytelny podpis uczestnika) 

 

3. Zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla celów związanych z organizacją i promocją konkursu. Posiadam wiedzę, że podanie 

danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane. Zostałem 

poinformowany, że zgodę na przetwarzanie danych mogę wycofać w dowolnym momencie. 

 

……………………………………………… 

(data i czytelny podpis uczestnika) 

 

4. Zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie zapisy Regulaminu Konkursu Fotograficznego Patrz! i 

zobowiązuję się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzam, iż spełniam 

wszystkie warunki, które uprawniają mnie do udziału w Konkursie. Dane podane w niniejszej karcie 

zgłoszenia są zgodne z prawdą. 

 

….…………………………………..………  

(data i czytelny podpis uczestnika) 

 

 

 

 

http://www.superportal24.pl/

