Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu literackiego

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU LITERACKIEGO
pn. Legendy i baśnie z obszaru LGD „Dolina Drwęcy”
Oświadczam, iż:
1. Zgadzam się na opublikowanie pracy na stronie www.lgddolinadrwecy.org.pl oraz na
portalu społecznościowym LGD „Dolina Drwęcy”
2. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie pracy bez ograniczeń
terytorialnych oraz opublikowanie mojego imienia, nazwiska oraz miejscowości
zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem w wydawnictwach
Organizatora oraz na stronie internetowej, a także na ich wykorzystywanie w celach
promocyjnych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie pracy
każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową,
audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu,
a także rozpowszechnianie prac 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 i TV.
3. Zwalniam Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanej przez siebie
pracy, a w przypadku pokrycia przez w/w podmiot jakichkolwiek roszczeń osób trzecich
z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, ureguluję
wszystkie związane z tym faktem koszty.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora konkursu
Legendy i basnie z obszaru LGD „Dolina Drwęcy” w celach wynikających z regulaminu
Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego
dotyczącymi ochrony danych osobowych.
5. Poprzez wysłanie pracy na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora wszelkie
autorskie prawa majątkowe do nich, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa
w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2017 r. poz.880 ze zm.)
…………………………………………………
Miejscowość, data i czytelny podpis autora

…………………………………………………
*Miejscowość, data i czytelny podpis rodzica/opiekuna (przedstawiciela ustawowego)
w przypadku osoby niepełnoletniej
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