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Konkurs fotograficzny pn.: „Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie”
(formularz zgłoszeniowy)

1)

Imię i
nazwisko:………………………………………………............................................................

2)

Data
urodzenia:….………………………………………………………………………………………………………

3)

Adres: …………………………………………………………………

4)

Telefon: ………………………………………………………………………

5)

e-mail: ……………..…………………………………………………..

zgłaszam udział w Konkursie pn.:
„Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie”
organizowanym przez:
Regionalne Centrum Ekoenergetyki Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora Konkursu wyłącznie w celu
przeprowadzenia konkursu „Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie”, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.).
Dane osobowe, o których mowa powyżej, nie będę udostępniane innym podmiotom. Osobie,
której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawianie.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do www. celu.
………………………………………………..
podpis

Oświadczenia uczestnika konkursu:
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki Konkursu określone w Regulaminie
Konkursu fotograficznego pn.: „Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie”
zamieszczonego na stronach internetowych: www.oodr.pl; www.rce.oodr.pl
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Oświadczam, że przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych
fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne
udostępnienie.
Oświadczam, że fotografie zgłaszane do Konkursu nie zawierają treści niezgodnych z
prawem lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności wulgarnych,
obscenicznych, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub religijną
Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej co do czasu i terytorium licencji na
publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora, w tym w szczególności
rozpowszechnianie – wykorzystanie w publikacjach (w tym do umieszczenia w folderach),
wystawienie, wyświetlenie, publiczne udostepnienie fotografii w taki sposób że każdy może
mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym wprowadzania do sieci
komputerowych, internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką,
przesyłanie zdjęcia innych podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek
sposób w celu ich udostępniania publiczności oraz oceny przez Komisję Konkursową.
W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie zobowiązuję do przeniesienia
na Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych, zgodnie z wzorem stanowiącym
załącznik do Regulaminu Konkursu.

………………………………………………..
podpis

* niepotrzebne skreślić
Zgłoszenie należy przesłać w terminie: do godziny 24.00, dnia 30 czerwca 2013r. w formie
skanu na adres: do ozewobiektywie@oodr.pl
Osoby do kontaktu ze strony Organizatora: Alicja Brychcy, Patrycja Borkowska, tel: 77 412
53 27
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