I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI MUSICALOWEJ ADRIA 2022
KARTA ZGŁOSZENIA
(zgłoszenie musi by wypełnione drukiem bez skr t w i obejmowa dokładne dane)

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

DATA URODZENIA

MIASTO
TELEFON KONTAKTOWY
(UCZESTNIKA LUB OPIEKUNA)

ADRES E-MAIL

UTWORY ZGŁOSZONE

1. TYTUŁ

- AUTOR TEKSTU
- AUTOR MUZYKI
2. TYTUŁ

- AUTOR TEKSTU
- AUTOR MUZYKI
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ó

ó
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ę

Zapoznałem si z Regulaminem Festiwalu
(podpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica lub prawnego opiekuna):

ZGODY I OŚWIADCZENIA

Oświadczenie
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z regulaminem Festiwalu i akceptuję wszystkie warunki w
nim przewidziane.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych, które są konieczne do udziału, a także promocji Festiwalu. Oświadczam, że zapoznałem się również z zasadami przetwarzania danych osobowych w ramach Festiwalu zawartymi w Regulaminie.
………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
(data i CZYTELNY podpis Opiekuna prawnego/Rodzica Uczestnika Festiwalu/Pełnoletniego
Uczestnika Festiwalu)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób zycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej RODO)
wyrażam zgodę:
•
dot. uczestnika nieletniego*:
na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie danych osobowych (imię i nazwisko, adres, e-mali,
telefon) oraz uczestnika Festiwalu – mojego dziecka (imię, nazwisko, rok urodzenia, wizerunek –
zdjęcie, nagranie – lm konkursowy)
•
dot. uczestnika pełnoletniego*:
na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie danych osobowych (imię i nazwisko, adres, e-mail,
telefon, rok urodzenia, wizerunek – zdjęcie, nagranie – lm konkursowy)
w celach promocji, organizacji i przeprowadzenia I Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej ADRIA 2022 oraz publicznego udostępnienia informacji o jego wynikach. Festiwal organizowany jest przez Teatr Muzyczny Adria. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne,
jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
*niepotrzebne skreślić
………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………

fi

fi

fi

(data i CZYTELNY podpis Opiekuna prawnego/Rodzica Uczestnika Festiwalu/Pełnoletniego
Uczestnika Festiwalu)*

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie
mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka * (zdjęcia i nagrania – lmu konkursowego)
…………………………………………………………………………………………..
Wizerunek Uczestnika Festiwalu będzie utrwalony w różnego rodzaju formach elektronicznego
przetwarzania (m.in. w postaci fotogra i, strumieniowego przekazywania danych streaming i dokumentacji lmowej) przez Teatr Muzyczny Adria, w ramach organizacji, realizacji i promocji I
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej ADRIA 2022. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, jest nieograniczona ilościowo ani terytorialnie i obejmuje wyżej wymienione formy publikacji,
w szczególności rozpowszechnianie w Internecie, w tym na stronie Organizatora www.teatradria.pl
oraz portalach społecznościowych (YouTube, Facebook, Instagram).
Wizerunek Uczestnika Festiwalu będzie elektronicznie przetwarzany, kadrowany i komponowany,
a także zestawiony z wizerunkiem innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania lmowe i dźwiękowe z moim udziałem/udziałem mojego dziecka mogą
być montowane, mody kowane i dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby wydarzenia bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.
Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr
osobistych.
*niepotrzebne skreślić
………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….….

fi

fi

fi

fi

fi

(data i CZYTELNY podpis Opiekuna prawnego/Rodzica Uczestnika Festiwalu/Pełnoletniego
Uczestnika Festiwalu)

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Organizatora
I Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej ADRIA 2022
………………………………………………………….
(imię i nazwisko Uczestnika Festiwalu)
………………………………………………………….
(rok urodzenia Uczestnika Festiwalu)
………………………………………………………….
(imię i nazwisko prawnego opiekuna
Uczestnika Festiwalu – dot. tylko uczestników niepełnoletnich)
………………………………………………………….
(tytuł utworu)
•
dot. uczestnika nieletniego:
Ja, niżej podpisany/a __________________________________________, jako *autor/przedstawiciel ustawowy dziecka/podopiecznego ____________________________________________
będącego autorem (współautorem) nagrania/ lmu, oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do nagrania w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.
•
dot. uczestnika pełnoletniego:
Ja, niżej podpisany/a ___________________________________________, będący/a autorem
(współautorem) nagrania/ lmu, oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do nagrania w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.
Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora przenoszę nieodpłatnie na Organizatora –Teatr Muzyczny Adria – autorskie prawa majątkowe do nagrania/ lmu, a także prawa zależne, w tym prawo
do opracowania nagrania poprzez jego adaptację, a Organizator Festiwalu oświadcza, iż przyjmuje
autorskie prawa majątkowe do nagrania/ lmu.
Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora nagrania/ lmu posiadam pisemne oświadczenia zawierające zgodę osób występujących w nagraniu/ lmie na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku i
wypowiedzi za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych we wszelkich
działaniach informacyjnych, promocji i reklamy Organizatora.
………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
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fi

fi

fi

fi

fi

(data i CZYTELNY podpis Opiekuna prawnego/Rodzica Uczestnika Festiwalu/Pełnoletniego
Uczestnika Festiwalu)

