FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

IMIĘ ......................................................................................................................................................
NAZWISKO.............................................................................................................................….……
ADRES..................................................................................................................................................
EMAIL...................................................................................................................................................
TELEFON..............................................................................................................................................
PRZEDZIAŁ WIEKOWY ....................................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu i wyrażam zgodę na zawarte w nim warunki.
Załączam do niniejszego formularza następujący/ następujące film/ flmy krótkometrażowy/
krótkometrażowe stanowiący/ stanowiące pracę konkursową promującą Rodzicielstwo Zastępcze.
........................................................................................
Miejscowość, data i czytelny podpis uczestnika Konkurs

W załączeniu:
1. Praca konkursowa
2. Oświadczenie dot. m.in. przetwarzania danych osobowych, autorskich praw, udzielenia licencji.
3. W przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w
konkursie.

Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu filmowego na najlepszy film krótkometrażowy promujące Rodzicielstwo
zastępcze pt.,,SZUKAM MAMY I TATY NA ZASTĘPSTWO ”
KARTA UCZESTNIKA
Informacje o uczestniku konkursu:
1) Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………......
2) Uczeń szkoły/ lub wiek………………….………………………………….........
…………………………………………………………………………………………...............
3) Adres:………………………………………………………………………………………..
4) Data urodzenia: ……………………………………………………………………………..
5) Telefon kontaktowy lub e-mail: ……………………………………………………….……
Oświadczenia: Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu filmowego i akceptuję
jego treść. Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do filmu i w wypadku wygrania
przenoszę je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego
rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania filmu do wymogów,
jakie muszą zostać spełnione przed jego publikacją. Oświadczam, ze wyrażam zgodę na wykorzystanie
oraz przetwarzanie przez Pcpr i Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa odział krotoszyn Famuła
na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2135).
………………………………………………
(Data i podpis uczestnika konkursu)
Niniejszym jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na uczestnictwo (imię i nazwisko dziecka)
…………………………………………………………… w konkursie na najlepszy film
krótkometrażowy promujący idee Rodzicielstwa Zastępczego
Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska dziecka:
……………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych
umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu. Jednocześnie
oświadczam, że jestem świadoma/my dobrowolności podania danych oraz, że zostałam/em
poinformowana/y o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. Zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz.U. 2016 p
……………………………………….
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu)

Załącznik nr 2
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na udział w Konkursie i rozpowszechnianie nadesłanej
pracy do Regulaminu konkursu filmowego na najlepszy film krótkometrażowy promujący
Rodzicielstwo Zastępcze „SZUKAM MAMY I TATY NA ZASTĘPSTWO”
METRYKA FILMU
Autor/autorzy filmu (imię i nazwisko):
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………….…….. …
Film promuje Rodzicielstwo Zastępcze……………………………………………………..
Czas trwania filmu: ………………….

