KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
Konkurs Piosenki „Piosenką zło zwyciężaj” im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszko”

Uczestnicy: solista/zespół/chór (właściwe podkreślić)

Imię i Nazwisko, wiek, adres uczestnika: ……………………………………………………………………………………………
Liczba uczestników (w przypadku zespołu/chóru), ich imiona i nazwiska oraz wiek:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i Nazwisko, wiek, adres kierownika zespołu/chóru: …………………………………………………………………………
Email:
Tel. Kontaktowy:
Kategoria (właściwą podkreślić):
I - uczniowie (klasy 0-III szkoły podstawowej)
II - uczniowie (klasy IV-VIII szkoły podstawowej)
III – uczniowie (szkoły ponadpodstawowe)
IV - starsza młodzież i dorośli (od 19 lat bez limitu wieku)

Szkoła, instytucja (w przypadku występu z ramienia instytucji), nazwa zespołu/chóru:

Wybrane utwory (tytuł i autor utworu):

Podkład muzyczny, ewentualne wymagania techniczne: (w przypadku muzyki na żywo – wymienić liczbę
muzyków oraz rodzaje instrumentów)

OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu Piosenki „Piosenką zło zwyciężaj” im.
Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszko i akceptuję jego treść.
2. Udzielam niniejszym nieograniczonej w czasie i przestrzeni nieodpłatnej licencji na wykorzystanie
Utworu przez Organizatorów, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności na:
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy
Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania Utworu
w inny sposób publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Równocześnie wyrażam zgodę na realizowanie
przez Organizatora uprawnień do wykonywania zależnych praw autorskich w stosunku
do powyższego Utworu i decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu publiczności. Powyższe
uprawnienia Organizator Konkursu może realizować wedle swojego uznania wobec Utworu oraz jego
artystycznego wykonania łącznie, a także wobec tylko Utworu i/lub tylko artystycznego wykonania.
Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku twórcy ww. Utworu i artystycznego wykonania
w związku z konkursem, w tym w ramach publikacji utworu i artystycznego wykonania
w jakiejkolwiek formie oraz w związku z nagrodzeniem lub wyróżnieniem utworu.
3. Zgadzam się na wykorzystanie materiałów wraz z moim wizerunkiem oraz danymi osobowymi w
celach promocji i reklamy Konkursu Piosenki „Piosenką zło zwyciężaj” im. Błogosławionego Ks.
Jerzego Popiełuszko i akceptuję jego treść.

………………………………………………………..
Data i podpis uczestnika konkursu lub osoby uprawnionej do działania za członków zespołu lub chóru /
Podpis rodzica lub przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku
mojego/Twórcy ww. Utworu, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
w jakiejkolwiek formie w materiale zdjęciowym, zarejestrowanym w związku z Konkursem, w szczególności w
trakcie Gali i udostępnieniem na stronach internetowych Organizatora, mediach i oficjalnych profilach
w mediach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora.
………………………………………………………..
Data i podpis uczestnika konkursu lub osoby uprawnionej do działania za członków zespołu lub chóru /
Podpis rodzica lub przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu

