Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Odra — Rzeka Pozytywnej Energii”

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu
„Odra — Rzeka Pozytywnej Energii”
organizowanego przez Bibliotekę Śląską w Katowicach oraz
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Tę część wypełnia każdy z Uczestników Konkursu
Deklaruję udział
......................................................................................................................................................................

imię i nazwisko
......................................................................................................................................................................

adres
......................................................................................................................................................................

PESEL

W kategorii:  Kategoria I: szkoła podstawowa
 Kategoria II: szkoła ponadpodstawowa

Opiekunem pracy jest:
1. Imię i nazwisko

...........................................................................................................

2. Telefon

...........................................................................................................

3. Adres e-mail

...........................................................................................................

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu „Odra — Rzeka Pozytywnej
Energii” i akceptuję go w całości.
2. Wyrażam zgodę na:
 przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 t.j. z późn. zm.) w zakresie
niezbędnym do rozstrzygnięcia Konkursu i ogłoszenia wyników,
 wykorzystanie mojego wizerunku, w szczególności utrwalonego na zdjęciach i materiałach
filmowych, do celów promocji Konkursu.
Załączniki
Zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu Konkursu

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

(data i czytelny podpis Opiekuna prawnego)

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

(data i czytelny podpis Uczestnika Konkursu)

Tę część wypełnia Opiekun pracy
W kategorii:

 Kategoria I: szkoła podstawowa
 Kategoria II: szkoła ponadpodstawowa

Tytuł pracy:
..................................................................................................... ..................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................................................

Autorzy pracy (nazwiska i wiek):
............................................................................................................................. ..........................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................................................
.................................................................................................................................... ...................................................................................

Nazwa i adres szkoły:
..................................................................................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................................................................................ ...........................

Opiekun pracy (imię i nazwisko, telefon kontaktowy):
.............................................................................................................................................................................. .........................................

1. Oświadczam, że osoby wymienione powyżej są autorami pracy, tj. posteru (plakatu naukowego).
2. Oświadczam, że osoby, których wizerunek znajduje się na posterze, wyraziły zgodę na jego publikację.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą 29.08.1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 t.j. z późn. zm.) przez Bibliotekę Śląską w Katowicach i Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego na potrzeby związane z Konkursem.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Odra — Rzeka Pozytywnej Energii” i akceptuję go
w całości oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie pracy konkursowej, publikacje w materiałach informacyjnopromocyjnych Biblioteki Śląskiej i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz publiczne
prezentowanie w postaci ogólnie dostępnych wystaw w kraju i za granicą posterów (plakatów naukowych) przez
Organizatorów.
5. Oświadczam, że przenoszę na województwo śląskie, na zasadzie wyłączności, nieodpłatnie, autorskie prawa
majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania ww. pracami
(plakatami naukowymi), na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową,
b) rozpowszechnianie w publikacjach wydawanych przez Bibliotekę Śląską w Katowicach i Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz na stronach internetowych: www.slaskie.pl
i www.bs.katowice.pl,
c) publiczne wystawianie,
d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym,
e) składowanie prac w zbiorach Biblioteki Śląskiej w Katowicach po zakończeniu Konkursu.

.................................................................
(data i czytelny podpis Dyrektora Szkoły
oraz pieczęć szkoły)

...……………………………………….
(data i czytelny podpis
Opiekuna pracy)

