
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………...… 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………...………………. 

Telefon kontaktowy, e-mail: ………………………………………………………………….……… 

Wykaz zdjęć zgłoszonych do konkursu  

(min. 3 zdjęcia, należy podać tytuł poszczególnych zdjęć i miejsce wykonania): 

KATEGORIA OGÓLNA (w szczególności zdjęcia prezentujące: architekturę miejską, pejzaż i przyrodę, 
sport i rekreację, miasto w porach roku, winne klimaty - zdjęcia promujące Jasło jako „miasto wina”): 
 

1. ……………………...………………………..…………... 

2. ……………………...………………………..…………... 

3. ……………………...………………………..…………... 

4. ……………………...………………………..…………... 

5. ……………………...………………………..…………... 

6. ……………………...………………………..…………... 

7. ……………………...………………………..…………... 

8. ……………………...………………………..…………... 

9. ……………………...………………………..…………... 

10. ……………………...………………………..…………... 

 

KATEGORIA TEMATYCZNA (zdjęcia przestawiające aspekt społeczno-kulturalny Jasła, wydarzenia  
i street photo): 
 
1. ……………………...………………………..…………... 

2. ……………………...………………………..…………... 

3. ……………………...………………………..…………... 

4. ……………………...………………………..…………... 

5. ……………………...………………………..…………... 

6. ……………………...………………………..…………... 

 

Zdjęcia przekazane:        na nośniku CD lub DVD       pocztą elektroniczną    

Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję zapisy Regulaminu Konkursu fotograficznego „Jasło 
FOTOEye”. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu fotograficznego 
„Jasło FOTOEye” do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją. Zostałem/am 
poinformowany, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi 
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Wycofanie przeze mnie zgody jest 
jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. Wyrażam / nie wyrażam zgodę na nieodpłatną 
publikację zdjęć z moim wizerunkiem utrwalonym podczas odbioru nagród. 

 
……………………………………    …………………………………… 
           Miejscowość, data                      Podpis uczestnika 

 

Zgoda rodzica/opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………… (imię i nazwisko dziecka)  
w Konkursie fotograficznym „Jasło FOTOEye”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
mojego dziecka w celach związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją. Wyrażam /  
nie wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka utrwalonym podczas 
odbioru nagród. Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna: …………………………………...  
 

……………………………………    …………………………………… 
           Miejscowość, data                   Podpis rodzica/opiekuna 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu 

OŚWIADCZENIE AUTORA 

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że: 

1. Jestem autorem i wyłącznym właścicielem zdjęć zgłoszonych do Konkursu fotograficznego „Jasło FOTOEye”; 

2. Przysługujące mi autorskie prawa osobiste i majątkowe do zdjęć nie są w żaden sposób ograniczone lub 

obciążone prawami osób trzecich oraz, że przekazane zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich;  

3. Z chwilą zgłoszenia zdjęć do konkursu udzielam Organizatorowi konkursu nieodpłatnej i niewyłącznej, 

nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na korzystanie ze zdjęć zgłoszonych do konkursu w zakresie 

wynikającym z regulaminu konkursu na następujących polach eksploatacji:  

a) wykorzystania w całości lub części do realizacji przez Organizatora, 

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia zdjęć bez ograniczenia co do liczby i wielkości nakładu – 

wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, 

drukarską, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, 

c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcia utrwalono – wprowadzenie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

d) w zakresie rozpowszechniania zdjęć w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, niezależne od systemu, standardu  

i formatu, a także publiczne udostępnianie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp  

w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, TV, Internecie, przy 

produkcji materiałów filmowych, emitowanych za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje 

naziemne lub za pośrednictwem satelity, w telewizjach lokalnych, regionalnych i o zasięgu ogólnopolskim, 

e) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej liczbie nadań i wielkości 

nakładów,  

f) wykorzystanie na stronach internetowych oraz w utworach multimedialnych, w tym na stronie internetowej 

organizatora wraz z tekstami promocyjnymi do mediów, w tym elektronicznych, to jest: portali informacyjnych 

lokalnych, regionalnych i o zasięgu ogólnopolskim, do udziału m.in. w konkursach i plebiscytach o zasięgu 

regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, 

g) wykorzystanie do celów promocyjnych i reklamy,  

h) wykorzystanie w publikacjach, folderach, kalendarzach, czasopismach, albumach, przewodnikach oraz 

wszelkich innych promocyjnych materiałach wydawniczych których wydawcą lub współwydawcą jest 

organizator, a także na afiszach, plakatach, nadrukach na płytach CD/DVD i ich okładkach, tablicach 

informacyjno-promocyjnych, banerach, billboardach; 

4. Udzielam Organizatorowi zezwoleń do dokonywania zmian i przeróbek zdjęć, w tym również do 

wykorzystywania ich w części lub w całości oraz łączenia z innymi utworami; 

5. Prawa osób sfotografowanych zostały wyjaśnione i osoby te wyrażają zgodę na wystawienie i ich 

publikowanie również dla celów reklamowych organizatora oraz przyjmuję na siebie wszelkie roszczenia 

jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi; 

6. W przypadku zdobycia nagrody pieniężnej lub rzeczowej przekazuję nieodpłatnie Organizatorowi autorskie 

prawa majątkowe do nagrodzonego zdjęcia w zakresie wynikającym z regulaminu konkursu.  

 

 

……………………………………    …………………………………… 

          Miejscowość, data                   Czytelny podpis autora 

 

         …………………………………… 

                                        Podpis rodzica/opiekuna 

   (w przypadku osoby niepełnoletniej) 


