KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs czytelniczy online „Dzieci czytają dzieciom”
Dane uczestnika Konkursu
Imię i nazwisko

Wiek
Autor i tytuł wybranego do przeczytania
utworu
Dane kontaktowe: numer telefonu lub adres
e-mail
Oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika Konkursu
Niniejszym oświadczam, iż ja, niżej podpisana/y, jestem opiekunem prawnym (rodzicem) dziecka wskazanego w zgłoszeniu i korzystam w
stosunku do niego z pełni praw rodzicielskich/opiekuńczych.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu Czytelniczego „Dzieci czytają dzieciom” organizowanego przez Gminne
Centrum Kultury Gminną Bibliotekę w Poniecu, akceptuję jego warunki i wyrażam zgodę na udział w tym Konkursie ww. małoletniego
dziecka.

.........................................................................................................................
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika Konkursu

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu Czytelniczego „Dzieci czytają dzieciom” danych
osobowych moich i mojego małoletniego dziecka, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i dokumentowania Konkursu, w tym na
podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka we wszelkich informacjach o tym konkursie i jego wynikach.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania danych oraz, że zostałam/em poinformowana/y o prawie do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie.
.........................................................................................................................
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika Konkursu
W przypadku zakwalifikowania pracy konkursowej mojego dziecka do publikacji, udzielam Organizatorowi Konkursu Czytelniczego online
„Dzieci czytają dzieciom.”– Gminnemu Centrum Kultury Gminnej Bibliotece w Poniecu nieodpłatnej, bezterminowej zgody na
rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka znajdującego się na nagraniu audio-wideo z czytanym przez niego utworem. Niniejsza
zgoda upoważnia Organizatora Konkursu do rozpowszechniania wizerunku mojego małoletniego dziecka w celach związanych z niniejszym
Konkursem, poprzez udostępnienie wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w szczególności w mediach wewnętrznych
Organizatora Konkursu w związku z prowadzoną przez Organizatora Konkursu działalnością kulturalną. Jednocześnie zrzekam się praw
związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania nagrania audio-wideo z wizerunkiem mojego dziecka.
..........................................................................................................................................
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) małoletniego uczestnika Konkursu
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie na Organizatora Konkursu Czytelniczy online „Dzieci czytają dzieciom”–
Gminne Centrum Kultury Gminną Bibliotekę w Poniecu – autorskie prawa majątkowe do nadesłanego przeze moje małoletnie dziecko
nagrania video. Przeniesienie praw autorskich następuje na zasadach wyłączności, na czas nieograniczony i obejmuje prawo do
wielokrotnego nieodpłatnego publikowania pracy na wszelkich polach eksploatacji. Z chwilą dostarczenia pracy konkursowej do
Organizatora ww. konkursu na Organizatora przechodzi prawo własności do przysłanej pracy konkursowej.

………………………………………..........................................................
data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) małoletniego uczestnika Konkursu
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