KONKURS PIOSENKI I RECYTACJI POEZJI
o tematyce patriotyczno – niepodległościowej
dla dzieci i młodzieży

„Słowem i muzyką o Niepodległej”
Nowy Sącz, 18 – 19 czerwca 2018 r.

KARTA ZGŁOSZENIA
1 . Nazwa szkoły (placówki), dokładny adres i nr telefonu :
………………………………………………………………………………………………………………… ……………………
………………………………………………………………………………………………………………… …………………..
2 . Imię i nazwisko uczestnika:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3 . Wiek uczestnika …………………………………nr telefonu kontaktowego ……………………………….
4 . Imię i nazwisko opiekuna lub instruktora, tel. kontaktowy:
………………………………………………………………………………………………………………….......................
5 . Rodzaj prezentacji (recytacja, piosenka):……………………………………………………………………….
6 . Tytuł utworu / imię i nazwisko autora (a w przypadku piosenki – także imię i nazwisko kompozytora
utworu oraz jego aranżera), czas prezentacji utworu:
……………………………………………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………………………..……………….
7 . Rodzaj akompaniamentu (w przypadku piosenki) – własny (jaki instrument), inna osoba lub mały zespół (ile osób
i jakie instrumenty), podkład z płyty CD lub USB w formacie mp3
………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………………………………….………………….
KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnicy konkursu przenoszą nieodpłatnie na MOK w Nowym Sączu swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań
zaprezentowanych podczas konkursu, w celu wykorzystania ich przez MOK w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących
polach eksploatacji: a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video, b) zwielokrotnienia na wszelkich
nośnikach dźwięku i obrazu, c) wprowadzenia do obrotu, d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci internet, e) publicznego
odtwarzania, wyświetlania, f) najmu i dzierżawy, g) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.
2. Uczestnicy udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik
fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w konkursie.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez MOK w Nowym Sączu na potrzeby organizacji konkursu oraz
zgodnie z celami statutowymi organizatora konkursu (w tym na umieszczenie ich na stronie internetowej MOK oraz w mediach
społecznościowych).

……………………………..………
(pieczęć szkoły, placówki)

………..…………………………………….
(podpis Dyrektora Szkoły lub opiekuna)

