
Karta zgłoszenia do XIX Edycji Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i 

Niepełnosprawnych 

„Sztuka jak Balsam” 

Dane autora pracy: 

 Imię: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Opis autora pracy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Tytuł pracy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Technika wykonania: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Nazwa WTZ/ŚDS/ Innej placówki …………………………………………………………………………………………………………………….

 Adres WTZ/ ŚDS/ Innej placówki: ……………………………………………………………………………………………………………………

 Opiekun: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

 Telefon kontaktowy:(opiekuna lub autora pracy)…………………………………………………………………………………………..

Oświadczenie 

W związku z udziałem …………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
Imię i nazwisko  

w Przeglądzie Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych „Sztuka jak Balsam”, organizowanym przez 
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi oraz Regionalne Centrum Polityki Społecznej w 
Łodzi, potwierdzam zapoznanie się z regulaminem przeglądu, akceptuję wszystkie jego postanowienia oraz wyrażam zgodę na:  

 przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie dotyczącym przeglądu,

 wykonywanie mi zdjęć w trakcie imprezy związanej z ogłoszeniem wyników przeglądu oraz nieodpłatne
wykorzystywanie mojego wizerunku w dokumentacji związanej z przeglądem,

 nieodpłatną publikację mojego imienia i nazwiska oraz nieodpłatną publikację wykonanych fotografii
i materiałów filmowych z moim wizerunkiem na stronach internetowych: WBP im. Marszałka
J. Piłsudskiego w Łodzi,  Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz w mediach,

 wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora
autorskich praw majątkowych do zgłoszonych do konkursu prac. Przeniesienie tychże praw pozbawione jest ograniczeń
czasowych i terytorialnych, dokonane jest na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r.), w tym w szczególności w zakresie
wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatorów i
innych stronach internetowych za zgodą Organizatorów oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych,
bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.

 Podstawa prawna:

 Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r., Nr 90 poz. 631 późn. zm.).

………………….…………………………………………………………… 
data i czytelny podpis uczestnika (opiekuna) konkursu 


