KARTA ZGŁOSZENIOWA FILMU
DO KONKURSU CZYTELNICZEGO „NAKRĘĆ SIĘ NA CZYTANIE!”
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej film:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko pozostałych członków zespołu (w przypadku dzieci proszę o podanie
wieku):
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail:

Telefon:

Adres zamieszkania:

TYTUŁ FILMU:
Reżyseria:

2-3 zdania o filmie oraz twórcach:

PREZENTOWANA KSIĄŻKA :
Autor:
Tytuł:
Zgłaszam film akceptując jednocześnie Regulamin konkursu czytelniczego „Nakręć się na
czytanie!”:
…………………………………………………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis uczestnika/przedstawiciela/opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich)

Wypełnioną i odręcznie podpisaną kartę zgłoszeniową wraz z filmem należy przesłać lub dostarczyć
osobiście do 10 lutego 2018 r. na adres:

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, ul. Łokietka 20a, 66-400
Gorzów Wlkp. z dopiskiem „NAKRĘĆ SIĘ NA CZYTANIE!”
(lub skan na bp.wypozyczalnia@womgorz.edu.pl).

Wyrażenie zgody
Oświadczenie dotyczące rodzica/opiekuna i dziecka/dzieci
.........................................................................
(imiona i nazwiska)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu czytelniczego „Nakręć
się na czytanie!” danych osobowych rodzica/opiekuna i dziecka/dzieci w zgłoszeniu,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.
nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych rodzica/opiekuna i dziecka/dzieci
na witrynie internetowej Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka
Metodycznego w Gorzowie Wlkp., rejestrowanie wizerunku rodzica/opiekuna
i dziecka/dzieci podczas uroczystości podsumowania konkursu oraz pracy konkursowej
i wykorzystanie ich w celach edukacyjnych oraz promocyjnych Biblioteki Pedagogicznej
WOM w Gorzowie Wlkp.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem konkursu, akceptuję jego
postanowienia oraz, że złożona prace nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności
prawa o ochronie wizerunku (Art. 81 Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z 4 lutego 1994 r., tekst ujednolicony – Dz. U 2006, nr 90, poz. 631).
Praca konkursowa została wykonana przez zespół rodzice/opiekunowie i dziecko/dzieci,
nie była dotychczas publikowana ani nie brała udziału w żadnym innym konkursie.
Ponoszę wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw, w tym za wszelkie roszczenia
osób trzecich co do praw autorskich do wykonanej pracy.

........................................
Miejscowość i data

............................................................
Podpis rodziców/opiekunów prawnych

