
 

 

Oświadczenia 
stanowiące załącznik do Regulaminu Konkursu Fotograficznego 

OBLICZA ŁODZI 2018 
( oświadczenia składane są razem ze zdjęciami na Konkurs ) 

 

      

   imię i nazwisko uczestnika / wiek                              adres zamieszkania,  

 

 

 

     godło autora / kategoria                                  telefon kontakt. /  e-mail 

 
* -dotyczy tylko uczestników niepełnoletnich 

**-dotyczy tylko osoby, której praca lub prace zawierają wizerunek osoby lub osób trzecich 

 
1. Oświadczam, iż jestem autorem prac zgłoszonych na Konkurs Fotograficzny Oblicza Łodzi i służy 

mi z tego tytułu pełnia praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac. 

 

2. Udzielam Bałuckiemu Ośrodkowi Kultury w Łodzi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na zgłoszone 

do Konkursu prace, na okres 30 lat. 

3. *W imieniu mojego syna/córki udzielam Bałuckiemu Ośrodkowi Kultury w Łodzi nieodpłatnej, 

niewyłącznej licencji na zgłoszone do Konkursu prace, na okres 30 lat. 

4. Zakres udzielonej licencji o której mowa w punkcie 2 i 3 obejmuje prawo do rozpowszechniania 

prac zgłoszonych do Konkursu, w formie wydawnictw oraz we wszystkich publikacjach, 

prezentacjach medialnych oraz na stronie internetowej Bałuckiego Ośrodka Kultury. 

 

5. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku mojego / mojego 

dziecka*, utrwalonego na fotografiach wykonanych podczas udziału w projekcie.  

             Wizerunek ten może zostać wykorzystany wyłącznie w materiałach promocyjnych  

             I reklamowych BOK oraz na stronie internetowej Bałuckiego Ośrodka Kultury. 

 

6. ”Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych moich / mojego dziecka* 

przez Bałucki Ośrodek Kultury według zasad określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o 

ochronie danych osobowych - tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z póź. zm. 

 

7. **Oświadczam, że osoba której wizerunek znajduje się na zdjęciu zatytułowanym 

……………………..... wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie jej wizerunku. 

Oświadczam również, że przejmuję pełną odpowiedzialność prawną (w tym odszkodowawczą) 

w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich związanych ze 

zgłoszonymi do Konkursu zdjęciami. 

 

8. „Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu i oświadczeń, akceptuję ich treść”. 

9. *Wyrażam zgodę na udział mojej córki / syna w konkursie. „Oświadczam, że zapoznałem (-am) 

się z treścią regulaminu i oświadczeń, akceptuję ich treść”. 

 

( prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie oświadczenia ) 
              

      

 

data                                                          podpis uczestnika Konkursu 

 


