
KARTA ZGŁOSZENIOWA
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Stachura- podróże" 

– „Można się oprzeć o światło, o słoneczne promienie.”

Imię i nazwisko autora

Wiek autora

Adres pocztowy

Adres mailowy

Nr telefonu kontaktowego

Zdjęcie nr 1

Tytuł i nr zdjęcia

Miejsce wykonania zdjęcia, krótki opis co
przedstawia zdjęcie.

Zdjęcie nr 2

Tytuł i nr zdjęcia

Miejsce wykonania zdjęcia, krótki opis co
przedstawia zdjęcie.

Zdjęcie nr 3

Tytuł i nr zdjęcia

Miejsce wykonania zdjęcia, krótki opis co
przedstawia zdjęcie.

Zdjęcie nr 4

Tytuł i nr zdjęcia

Miejsce wykonania zdjęcia, krótki opis co
przedstawia zdjęcie.



Zdjęcie nr 5

Tytuł i nr zdjęcia

Miejsce wykonania zdjęcia, krótki opis co
przedstawia zdjęcie.

Oświadczenie *

Ja niżej podpisany zapoznałem się z Regulaminem IV edycji Konkursu „Stachura – podróże” - „Można

się oprzeć o światło, o słoneczne promienie.”, który rozumiem i w pełni akceptuję. Jednocześnie zaświadczam, że

zdjęcia  zgłoszone  przeze  mnie  na  Konkurs  są  mojego  autorstwa,  jednocześnie  zgadzam  się  na  nieodpłatne

wykorzystywanie moich zdjęć w celu promocji osoby Edwarda Stachury oraz miasta Aleksandrowa Kujawskiego

w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich

w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania. 

....................................................            .....................................................

             Miejscowość , data               Czytelny podpis

Oświadczenie *

Oświadczam, że prawa osób portretowanych na zdjęciach zgłoszonych do Konkursu zostały wyjaśnione i

osoby sportretowane wyrażają  zgodę  na  wystawienie  i  publikowanie  zdjęć  je  przedstawiających  również  dla

celów  reklamowych  Konkursu.  Przyjmuję  także  na  siebie  wszelkie  roszczenia  jakiejkolwiek  natury,  których

przedmiotem  byłyby  nadesłane  przeze  mnie  zdjęcia,  a  które  osoby  trzecie  mogłyby  kierować  przeciwko

organizatorom Konkursu. 

....................................................            .....................................................

             Miejscowość , data               Czytelny podpis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu *

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych na

potrzeby Konkursu (ust. o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póz. zm.) 

…............................................                                          …...........................................

             Miejscowość , data     Czytelny podpis

* W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie i zgodę podpisuje opiekun lub rodzic. 


