KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Na morzu i na lądzie – nowoczesne oblicza górnictwa”
1. Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Adres zamieszkania Uczestnika Konkursu
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Telefon, e-mail Uczestnika Konkursu
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Imię i nazwisko Opiekuna prawnego albo Przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu
(dotyczy zgłoszenia osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
OPIS PRACY KONKURSOWEJ
…………………

1. Nazwa pliku

Opis fotografii

(nazwisko i pierwsza litera imienia Uczestnika
Konkursu oraz kolejny numer fotografii,
zgodnie z Regulaminem Konkursu)

..…………………………………………………
…………………

2. Nazwa pliku

Opis fotografii

(nazwisko i pierwsza litera imienia Uczestnika
Konkursu oraz kolejny numer fotografii,
zgodnie z Regulaminem Konkursu)

..…………………………………………………
..…………………………………………………

…………………

3. Nazwa pliku

..…………………………………………………

(nazwisko i pierwsza litera imienia Uczestnika
Konkursu oraz kolejny numer fotografii,
zgodnie z Regulaminem Konkursu)

Opis fotografii

..…………………………………………………
..…………………………………………………

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA KONKURSU
Oświadczam, że:
1) wyrażam zgodę na udział w Konkursie, zapoznałem się z jego Regulaminem oraz akceptuję jego treść;
2) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego udostępnionych przeze mnie danych osobowych w celu prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu, w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
3) wyrażam zgodę na powiadomienie przez Organizatora Konkursu o otrzymaniu nagrody albo wyróżnienia pocztą elektroniczną oraz w formie ogłoszenia
wyników na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego;
4) jestem twórcą – w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089) – zgłoszonych
do Konkursu fotografii oraz o przysługują mi do tych fotografii wszelkie prawa autorskie;
5) wyrażam nieodwołalną zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zgłoszonych do Konkursu fotografii oraz opublikowanie mojego imienia, nazwiska
i miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach oraz na stronie internetowej Wyższego Urzędu
Górniczego, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą
techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości
i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie, Intranecie, Extranecie oraz urządzeniach mobilnych;
6) zobowiązuję się do zaspokojenia wszelkich roszczeń Organizatora Konkursu z tytułu wad prawnych zgłoszonych do Konkursu fotografii, w szczególności
roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich dóbr osobistych, praw autorskich osobistych, majątkowych oraz pokrewnych;
7) zobowiązuję się – w przypadku zaspokojenia przez Organizatora Konkursu roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich dóbr osobistych, praw autorskich osobistych, majątkowych oraz pokrewnych w związku z wadami prawnymi zgłoszonych do Konkursu fotografii lub zasądzenia od Organizatora
Konkursu tych roszczeń – do zwrotu regresowo Organizatorowi Konkursu kwoty odpowiadającej tym roszczeniom oraz wszelkich związanych z nimi
kosztów i wydatków łącznie z kosztami zastępstwa prawnego (procesowego);
8) zobowiązuję się do przystąpienia na swój wyłączny koszt, na wezwanie Organizatora lub kompetentnego organu, do postępowania sądowego, arbitrażowego lub innego toczącego się z udziałem Organizatora, a wynikłego z okoliczności związanych ze zgłoszeniem fotografii do Konkursu.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Miejscowość i data

Czytelny podpis
Uczestnika Konkursu/Opiekuna prawnego/Przedstawiciela ustawowego

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO ALBO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA KONKURSU
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział Uczestnika w Konkursie.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Miejscowość i data

Czytelny podpis Opiekuna prawnego/Przedstawiciela ustawowego

