Załącznik nr 1 do Regulaminu
konkursu plastycznego
„Szopka betlejemska. Małe dzieło sztuki”

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU
Imię i nazwisko autora pracy ................................................................................................................
Wiek autora ……………………………………………………………………………………………………………….………………….….
Numer telefonu, e-mail autora/opiekuna ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa i adres (numer telefonu, e-mail) szkoły lub placówki kierującej prace na Konkurs
……………………………………………………………………………………………………………..…………………….………….……….…..
………..........................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIE PRAW AUTORSKICH I ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
1. Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie praca nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia
04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021r., poz.1062, z 2022 r., poz. 655) oraz dóbr
osobistych chronionych prawem. Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy w zakresie pól eksploatacji:
1) wyłącznego używania i wykorzystania prac konkursowych we wszelkiej działalności promocyjnej,
reklamowej, informacyjnej;
2) utrwalania i zwielokrotniania prac konkursowych wszelkimi technikami graficznymi
3) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu prac konkursowych na nośnikach elektronicznych
4) publicznego wystawiania i wyświetlania prac konkursowych na wszelkich imprezach zamkniętych i
otwartych
5) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych,
informacyjnych i innych z wykorzystaniem prac konkursowych
6) wprowadzenia do pamięci komputera i umieszczenia prac konkursowych w Internecie
2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
zgodnie z RODO w celach marketingowych, promocyjnych lub reklamowych w celu przeprowadzenia
konkursu plastycznego „Szopka betlejemska. Małe dzieło sztuki”. Odbiorcami danych/wizerunku mogą być
podmioty wykonujące lub mogące wykonywać działania marketingowe, promocyjne oraz reklamowe na
rzecz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
W przypadku otrzymania nagrody wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych mojego dziecka
takich jak: wizerunek, imię i nazwisko oraz nazwa szkoły na stronie internetowej Organizatora, mediach,
prasie lokalnej oraz wydawnictwach promujących działalność statutową Muzeum Wsi Mazowieckiej w
Sierpcu. Oświadczam, ze zapoznałem/-am się z Klauzulą informacyjną zawartą w Regulaminie konkursu
„Szopka betlejemska. Małe dzieło sztuki”.

.................................................................................................
(podpis opiekuna prawnego)
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