
Konkurs fotograficzny
UKAŻ PIĘKNO NIEUŻYTKÓW MIEJSKICH

KRAKOWA I OKOLIC

Formularz zgłoszeniowy

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz prosimy wysłać wraz ze zdjęciami na adres: 
refa.sekretariat@franciszkanie.home.pl

do dnia 10.09.2017 

Imię i nazwisko:  

Adres: 

Miejscowość:

E-mail:

Telefon: 

Liczba zdjęć:                           

Rok urodzenia: 

Krótki opis zdjęć (co przedstawiają i gdzie zostały wykonane):

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

mailto:refa.sekretariat@franciszkanie.home.pl


OŚWIADCZENIE

O  udzieleniu  praw  do  wykorzystania  zdjęć  przesłanych  na  konkurs  „UKAŻ  PIĘKNO  NIEUŻYTKÓW
MIEJSKICH KRAKOWA I OKOLIC”

Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:
- akceptuję regulamin konkursu;
- przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii; 
- przyjmuję na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, 

a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń
związanych z naruszeniem ich praw autorskich; 

- wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie;
- wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Organizatora  moich  danych  osobowych  wyłącznie  na

potrzeby konkursu;
- nie jestem pracownikiem/czką Organizatora
- wyrażam zgodę na  publikację  i  rozpowszechnianie  zgłaszanych  zdjęć  udzielając  na  nie  licencji

Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL), w
całości  dostępnej  na  stronie  internetowej:  https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/,  a  w
szczególności na: 

1) publikację zdjęć na stronie i profilu FB (Facebook) portalu http://swietostworzenia.pl/
2) publiczne  prezentację  zdjęć  w  ramach  wystawy  „Piękno  nieużytków  miejskich”  podczas

konferencji pt. „Nieużytki urbanistyczne - korzyści i ochrona" organizowanej przez Ruch Ekologiczny
św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w miesiącu wrześniu 2017 r. oraz podczas innych wydarzeń
Organizatora

   ..............................          ................      …...............………………………………...
        Miejscowość      Data           Podpis uczestnika/czki lub opiekuna prawnego

W  przypadku,  gdy  na  zdjęciach  występują  osoba  lub  osoby,  których  wizerunek jest
głównym elementem fotografii, konieczne jest wypełnienie poniższej części (konieczne jest
w  takim  wypadku  uzyskanie  podpisu  każdej  osoby,  lub  jej  opiekuna  prawnego,
występującej  na  zgłaszanych  zdjęciach),  potwierdzającej  zgodę  na  wykorzystanie
wizerunku tych osób:

Ja,  niżej  podpisany/a,  występujący/a  na  fotografiach  zgłaszanych  do  konkursu  „UKAŻ  PIĘKNO
NIEUŻYTKÓW MIEJSKICH KRAKOWA I OKOLIC” oświadczam, iż wyrażam zgodę na publikowanie
przez Organizatorów mojego wizerunku zgodnie z zasadami licencji Creative Commons Uznanie
autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL),  w całości  dostępnej  na
stronie internetowej: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/,

Data Imię  Nazwisko Podpis osoby 
występującej na zdjęciach

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
http://swietostworzenia.pl/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/


Proszę wypełnić poniższą tabelę w przypadku, gdy na zdjęciach występują osoby poniżej 18 roku życia

Data Imię  Nazwisko Podpis opiekuna 
prawnego osoby 
występującej na 
zdjęciach

Projekt „Tereny przyrodniczo cenne i nieużytki urbanistyczne, jako miejsca   
spotkań z ekologią dla mieszkańców Krakowa i okolic” współfinansowany      
jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie


