FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
uczestnika do VIII edycji Festiwalu O.K.U.L.A.R
organizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 8
dla Dzieci Słabowidzących w Warszawie przy ul. Koźmińskiej 7
w dniu 4.12.2021r.
Imię i nazwisko autora
Wiek autora, klasa
Etap edukacyjny
(właściwy podkreślić)

•
•
•

przedszkole i klasy I-III szkoły podstawowej
klasy IV-VIII szkoły podstawowej
szkoły ponadpodstawowe

•
•
•
•
•

kategoria literacka
kategoria plastyczna
kategoria filmowa
kategoria fotograficzna
kategoria sceniczna

Nazwa placówki

Adres placówki
Imię i nazwisko opiekuna prowadzącego
Telefon kontaktowy/adres e-mail
do opiekuna prowadzącego
Tytuł pracy/prezentacji

Kategoria pracy/prezentacji
(właściwe podkreślić)

Rodzaj/technika pracy/prezentacji
Czy uczestnik potrzebuje wsparcia
asystenta?
Informacje dla realizatora dźwięku (np.
liczba mikrofonów, liczba podłączeń pod
instrumenty elektryczne)

pieczęć placówki:

podpis dyrektora placówki:

OŚWIADCZENIA RODZICA UCZESTNIKA
Wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna*……………………………………………..………………………………….
(Imię i nazwisko uczestnika konkursu)
w VIII edycji Festiwalu O.K.U.L.A.R.
1. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych moich/mojego
dziecka, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018,
poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).
2. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego/wizerunku mojego dziecka do celów
promocyjnych konkursu.
3. W związku z przystąpieniem do Festiwalu O.K.U.L.A.R oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne
wykorzystywanie przesłanego projektu w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez
organizatorów dowolnego opracowania projektu, poprzez umieszczenie na serwerze internetowym
organizatora.
Z dniem przekazania pracy Organizatorowi następuje nieodpłatne przeniesienie na Organizatora autorskich
praw majątkowych do pracy złożonej w Konkursie, w tym prawo do korzystania i rozporządzania pracą na
wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy: wytwarzania jej egzemplarzy każdą techniką,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową, a także
wprowadzania do pamięci komputera
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono prace
c) w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony w lit. b), w tym do publicznego
wystawiania, wyświetlania i odtwarzania

……..………………………………………………..……………………………..
(data i czytelny podpis pełnoletniego uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego)

* niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIA OPIEKUNA PROWADZĄCEGO
…………………………………………………………….
(imię i nazwisko uczestnika)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Festiwalu, który akceptuję
i zobowiązuję się stosować do jego postanowień.
Oświadczam, że nadesłana praca została wykonana samodzielnie przez uczestnika. Jednocześnie
oświadczam, że w/w praca nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) innych osób oraz dóbr
osobistych chronionych prawem.
W związku z przystąpieniem do Festiwalu O.K.U.L.A.R oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne
wykorzystywanie przesłanego projektu w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez
organizatorów dowolnego opracowania projektu, poprzez umieszczenie na serwerze internetowym
organizatora.
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018,
poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku do celów promocyjnych konkursu.
Z dniem przekazania Organizatorowi pracy następuje nieodpłatne przeniesienie na Organizatora autorskich
praw majątkowych do pracy złożonej w Konkursie, w tym prawo do korzystania
i rozporządzania pracą na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy: wytwarzania jej egzemplarzy każdą techniką,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową, a także
wprowadzania do pamięci komputera
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono prace
c) w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony w lit. b), w tym do publicznego
wystawiania, wyświetlania i odtwarzania

……..………………………………………………..……………………………..
(data i czytelny podpis opiekuna prowadzącego)

