KONKURS
WSPOMNIENIA ZAKLĘTE W FOTOGRAFII

Z okazji zbliżających się obchodów stulecia I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki
w Dąbrowie Tarnowskiej pragniemy przygotować pamiątkową pocztówkę związaną z naszą
szkołą. Mamy nadzieję, iż nasi obecni uczniowie lub absolwenci posiadają ciekawe zdjęcia
z czasów uczęszczania do liceum (ich samych lub kogoś z rodziny). W związku z tym ogłaszamy
konkurs, w którym można wygrać nagrody w dwóch kategoriach:
1) Pocztówka z I LO – zachęcamy do zaprojektowania pocztówki z naszą szkołą w roli głównej
i przesłania projektu na adres: olidia@vp.pl
2) Pamiątkowa fotografia - należy zeskanować lub sfotografować zdjęcia związane z naszą
szkołą (im starsze, tym lepsze), które być może ktoś z Waszej rodziny posiada. Następnie proszę
przesłać je na wyżej podany adres e-mail. Można też dostarczać oryginały zdjęć do szkoły do
pracowni C14. Zostaną one oddane po ogłoszeniu wyników konkursu.
Najbardziej interesujące projekty i zdjęcia zostaną nagrodzone. Na Wasze propozycje czekamy
do 29 stycznia 2021 roku. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 12 lutego 2021 roku.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
Organizatorzy konkursu: Lidia Ostręga i Anna Bugajska

Karta uczestnika – osoby niepełnoletniej/ ucznia
1. Nazwisko i imię ucznia …………………………………………………………………..
2. Nazwa szkoły …………………………………………………………………………….
3. Adres szkoły ……………………………………………………………………………..
4. Gmina ……………………………………………………………………………………
5. Telefon szkoły, e-mail……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
6. Kategoria:
□ zdjęcie (ilość) …………………
□ projekt pocztówki ……………….
…………………………..
miejscowość i data

……………………………………
pieczęć i czytelny podpis dyrektora szkoły

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisana(y), oświadczam, iż moje dziecko jest autorem i wyłącznym właścicielem pracy plastycznej/ właścicielem zdjęć,
dostarczonych do udziału w konkursie „Wspomnienia zaklęte w fotografii”. Organizatorom konkursu przekazuję prawa autorskie w zakresie
niezbędnym do publikacji lub innego rozpowszechniania pracy mojego dziecka, przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe pracy
nagrodzonej i wyróżnionej na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.) w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania pracy techniką drukarską i cyfrową, wystawiania,
udostępniania na stronie internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich
zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu oraz oświadczam, że praca ta nie była nigdzie wcześniej opublikowana. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego dziecka: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a
także jego rozpowszechnienie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii i projektu pocztówki
w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych np. w serwisach internetowych, w publikacjach Organizatora, a także
w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, ze przedmiotowe fotografie i projekty w publikacjach osób trzecich mogą jedynie
ilustrować działalność Organizatora, a ich wykorzystanie w innym kontekście nie jest dozwolone - ustawa o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie 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.
…………………..…………………………….
(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka ……………………………………………………………………... w konkursie
(imię i nazwisko dziecka)
na zasadach określonych w regulaminie konkursu.
……………………………………
(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego )

Karta uczestnika – osoby pełnoletniej
1. Nazwisko i imię …………………………………………………………………..
2. Adres ……………………………………………………………………………..
3. Gmina ……………………………………………………………………………………
4. Telefon, e-mail……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. Kategoria:
□ zdjęcie (ilość) …………………
□ projekt pocztówki ……………….
…………………………..
miejscowość i data

……………………………………
czytelny podpis

)
OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY
Ja, niżej podpisana(y), oświadczam, iż jestem autorem i wyłącznym właścicielem pracy plastycznej/ właścicielem zdjęć, dostarczonych do
udziału w konkursie „Wspomnienia zaklęte w fotografii”. Organizatorom konkursu przekazuję prawa autorskie w zakresie niezbędnym do
publikacji lub innego rozpowszechniania mojej pracy, przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe pracy nagrodzonej i wyróżnionej na
rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.) w
tym szczególnie w zakresie wykorzystywania pracy techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej
Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu
oraz oświadczam, że praca ta nie była nigdzie wcześniej opublikowana. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych
osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także jego rozpowszechnienie bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii i projektu pocztówki w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i
promocyjno-marketingowych np. w serwisach internetowych, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z
zastrzeżeniem, ze przedmiotowe fotografie i projekty w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować działalność Organizatora, a ich
wykorzystanie w innym kontekście nie jest dozwolone - ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833
z późn. zm.) oraz Rozporządzenie 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. …………………..……………………………. czytelny podpis autora pracy

……………………………………
(data i czytelny podpis uczestnika konkursu )

