KARTA ZGŁOSZENIADO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MOJE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE”
Dane autora (dziecka)
Imię i nazwisko: .......................................................... ……………………………………..
Wiek:

..........................................................
Dane opiekuna prawnego

Imię i nazwisko: ..........................................................
Telefon:

..........................................................

Adres:
…………………………………………………………………………….
Adres mailowy: ……………………………………………………..…….
1.

Wyrażam zgodę na udział dziecka w charakterze uczestnika w konkursie pt. „Moje życzenia świąteczne”,
organizowanym przez Fundację Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe, co zgodnie z Regulaminem
Konkursu łączy się z koniecznością przetwarzania danych osobowych moich i dziecka w celach organizacji i
przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu na zasadach określonych w
Regulaminie Konkursu.

data i podpis opiekuna prawnego

2. Oświadczam, że zapoznałam(em) się z informacjami zawartymi w regulaminie konkursu i akceptuję
wszystkie warunki tam zawarte.

data i podpis opiekuna prawnego

3. Oświadczam, ze dziecku przysługują pełne prawa do nadesłanych prac plastycznych, w szczególności w
zakresie autorskich praw majątkowych, oraz że prawa te nie są ograniczone w żaden sposób oraz, że
jestem uprawniony do rozporządzania tymi prawami w zakresie wskazanym w Regulaminie.
Udzielam Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe nieodpłatnej licencji na korzystanie z
nadesłanych prac plastycznych dziecka, bez ograniczeń terytorialnych, na czas oznaczony 5 lat, a po tym
czasie przez czas nieoznaczony, przy czym okres jej wypowiedzenia wynosi 1 rok, ze skutkiem na koniec
roku kalendarzowego. Licencja zostaje udzielona na wykorzystanie nadesłanych prac plastycznych na
niżej wskazanych polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania prac plastycznych - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy prac plastycznych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy prac plastycznych;
c) zapisywanie prac plastycznych techniką cyfrową,
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d) dostosowanie prac plastycznych do formatu urządzeń mobilnych, a także w inny sposób, niezbędny
dla udostępniania prac plastycznych w sieciach komputerowych i multimedialnych, w zakresie
korzystania z prac plastycznych oraz kompilacji prac plastycznych z innymi utworami,
e) publiczne udostępnianie prac plastycznych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu, sieci
multimedialnych.
Wyrażam zgodę na wprowadzanie przez Fundację zmian lub modyfikacji uzasadnionych potrzebą
opracowania prac plastycznych, w szczególności w postaci kart świątecznych nadających się do
sprzedaży, w tym do opatrzenia egzemplarzy prac plastycznych nazwą Fundacji, informacjami lub
życzeniami okolicznościowymi według wyboru Fundacji.

data i podpis opiekuna prawnego

4.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Ewangelickie

Towarzystwo Oświatowe w celach informacyjnych oraz marketingowych, w tym w szczególności w celu
przesyłania mi na wskazany wyżej adres e-mail informacji dotyczących prowadzonej przez Fundację
działalności statutowej, w tym dotyczących przedszkola i szkoły, a także informacji o planowanych
imprezach, spotkaniach, prelekcjach, konkursach.

data i podpis opiekuna prawnego
UWAGA: złożenie oświadczeń, zgód, licencji nr 1-5 jest dobrowolne, jednak ich niezłożenie uniemożliwi udział w
Konkursie
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