KARTA ZGŁOSZENIA
na Konkurs literacki „Esperanto łączy ludzi”
na opowiadanie pt. „Warto uczyć się języka esperanto, ponieważ...”
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………………………
Pseudonim…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………...
UWAGA:
złożenie oświadczenia o treści poniżej zaznacza się znakiem X w polu ☐ (niepotrzebne skreślić).
Niniejszym zgłaszam do Konkursu literackiego na opowiadanie pt. „Warto uczyć się języka esperanto,
ponieważ...” przygotowaną pracę oraz jednocześnie:
☐Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu oraz akceptuję wszystkie jego
postanowienia.
☐Oświadczam, iż przysługuje mi wyłączne prawo autorskie (osobiste i majątkowe) do dzieła zgłoszonego na
Konkurs;
☐Oświadczam, że prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonego Dzieła nie są w żaden sposób ograniczone lub
obciążone prawami osób trzecich oraz że Dzieło nie narusza praw osób trzecich;
☐Oświadczam, że nie udzieliłem żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania ze zgłaszanego Dzieła;
☐Oświadczam, że przekazuję Organizatorom prawa do rozporządzania Dziełem na wszystkich polach
eksploatacji a w szczególności:
1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską,
techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub przez wprowadzanie do pamięci komputera oraz
trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie kopii
oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
2) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy Dzieła,
3) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie
i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie Dzieła w ten
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności
elektroniczne udostępnianie na żądanie,
4) rozpowszechnianie w formie druku,
5) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
6) zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,
7) wykorzystywanie Dzieła lub jego dowolnych części do prezentacji,
8) prawo do wykorzystania Dzieła do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu,
promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów
działalności, przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych i szkoleniowych,
9) prawo do rozporządzania opracowaniami Dzieła oraz prawo udostępniania ich do korzystania.
☐Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka  do celów przeprowadzenia
Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
Dz.U.UE.L.2016.113.1) oraz Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1000).
…………………………………………………………………………..
data, podpis rodzica/opiekuna prawnego
[w przypadku osób niepełnoletnich]



Niepotrzebne skreślić.

…………………………………………………………………..
data, czytelny podpis Autora

