Patronat:

Organizator:

Współpraca:

„Zielone oblicze województwa kujawsko – pomorskiego,
jako wizytówka Polski w UE”

konkurs fotograficzny dla uczniów wszystkich typów szkół
Formularz zgłoszeniowy
dotyczy uczniów, którzy w dniu zgłoszenia nie ukończyli18 lat
Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza zgłoszeniowego i przesłanie wraz z fotografiami
na adres: fotokonkurs.zsis@torun.edu.pl lub Zespół Szkół Inżynierii Środowiska, ul. Batorego 43/49,
87-100 Toruń, z dopiskiem „Zielone oblicze województwa kujawsko – pomorskiego”.
W nazwie zdjęcia:
skrót typu szkoły_nazwisko_imię_nrzdjecia.jpg (typ szkoły: sp – szkoła podstawowa,

g – gimnazjum,

pg – szkoła ponadgimnazjalna)

Dane uczestnika
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Nazwa i adres szkoły uczestnika

Tytuły zdjęć
Zdjęcie nr 1
Zdjęcie nr 2
Zdjęcie nr 3

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska
ul. Batorego 43/49, 87-100 Toruń, tel./fax (56) 62 313 38, e-mail: zsis@torun.edu.pl, www.zsis.torun.edu.pl

Patronat:

Organizator:

Współpraca:

Oświadczam, że osoba reprezentująca uczestnika jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność
do czynności prawnych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
uczestnika konkursu zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby konkursu oraz w celach
informacyjnych organizatora /Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.
Dz. U. nr 133 poz. 833 z późn. zm./. Oświadczam, że uczestnikowi konkursu w całości przysługują
autorskie prawa osobiste do wszystkich fotografii załączonych do niniejszego formularza. Z chwilą
przekazania pracy konkursowej uczestnik konkursu udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej
licencji na korzystanie z przesłanych fotografii w zakresie umożliwiającym ich rozpowszechnianie
poprzez wystawienie oraz publikacje mające na celu promocję i informowanie o niniejszym
Konkursie, a także dokonywanie ich opracowywania w zakresie, jaki Organizator uzna za konieczne
i wskazane dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem
konieczności dostosowania utworów fotograficznych do wymogów, jakie muszą zostać spełnione
przy ich publikacji. Oświadczam również, że w przypadku prezentowania na nim wizerunku osób,
uczestnik konkursu posiada ich zgodę na publikację fotografii (zgodnie z ustawą o prawie autorskim
i prawach pokrewnych Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 wraz z późniejszymi zmianami).
Oświadczam, że uczestnik konkursu i/lub osoba go reprezentująca zapoznała się z treścią
regulaminu i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte.
Oświadczam, że składając podpis jestem uprawniona/y do reprezentowania uczestnika konkursu
w pełnym zakresie określonym mocą niniejszego oświadczenia i akceptuję warunki regulaminu.

data i podpis uczestnika

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
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