Festiwal Krajobraz Serca
Łódź 2022 r.

Karta zgłoszeniowa
Data: ……………………………………2022 r.
Instytucja zgłaszająca:
Nazwa
NIP
REGON
Osoba reprezentująca:
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Telefon
Adres e-mail
Kategoria artystyczna:
 Wokalna

 Sztuki piękne

 Literatura

 Teatr

Kategoria wiekowa:
 uczniowie szkół podstawowych od 10 roku życia

 uczniowie szkół ponadpodstawowych

Rodzaj zgłoszenia:
 indywidualne

 grupowe *

* W przypadku zgłoszenia grupowego ilość uczestników nie może przekroczyć 10 osób. Kartę „Informację o
uczestniku”, „Oświadczenia” oraz „Klauzula informacyjna” wypełniamy dla każdej osoby.

Informacja o uczestniku
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Opowiedz nam o sobie

Jakie są Twoje marzenia

Jak lubisz spędzać wolny czas

Dlaczego wybrałeś ten utwór

Praca artystyczna **
Tytuł pracy
Dokładny opis dzieła

** w przypadku zgłoszenia grupowego „Opis dzieła” wystarczy uzupełnić dla jednego uczestnika. Tytuł pracy
należy uzupełnić dla każdego uczestnika.

Oświadczenie
Oświadczam, że (imię, nazwisko uczestnika)
..................................................................................................................................................
jest uczniem/podopiecznym (nazwa, dane teleadresowe)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
zgłoszony jako Uczestnik do Konkursu artystycznego w ramach I Festiwalu Sztuki Młodych
Niepełnosprawnych Krajobraz Serca posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Podpis Data, podpis osoby upoważnionej:
……………………………………………………………………………..

Oświadczenia
I. W związku ze zgłoszeniem i udziałem w Konkursie wyrażam zgodę na utrwalanie, używanie
i rozpowszechnianie przez Organizatora Konkursu wizerunku, głosu, wykonań artystycznych
– w dowolnej formie i oprawie graficznej, w całości jak i w części, w połączeniu z innymi
wizerunkami, oraz utworami w rozumieniu prawa autorskiego. Zgoda niniejsza jest
nieodwołalna i udzielona zostaje na okres 5 lat, nieodpłatnie oraz obejmuje ona przekazanie
Organizatorowi autorskich praw majątkowych i zezwolenie na wykonywanie autorskich praw
zależnych na zasadach wyłączności, w zakresie korzystania i rozporządzania dziełem
w całości i/lub we fragmentach dowolnie wybranych, nieograniczone w przestrzeni.
Przeniesienie praw następuje dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem
Konkursu jak również dla realizacji celów statutowych działalności Fundacji jako Organizatora
Konkursu, i obejmuje następujące pola eksploatacji:
a)
utrwalenie dzieła na jakimkolwiek nośniku audio, a w szczególności na: nośnikach
audio, dysku komputerowym, CD, DVD, VCD, plikach MP3, Internet;
b)
zwielokrotnianie jakakolwiek techniką;
c)
puszczenie publiczne, odtwarzanie;
d)
prawo obrotu w kraju i zagranicą;
e)
nadawanie, w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych przez Radio,
za pomocą fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną;
f)
nadawanie za pośrednictwem satelity;
g)
użyczenie, najem lub wymiana nośników, na których dzieło utrwalono;
h)
sporządzanie wersji obcojęzycznych;
i)
wykorzystanie w utworach multimedialnych;
j)
wykorzystanie fragmentów dzieła do celów promocyjnych i reklamy;
Data: ………………………… 2022 r.
Podpis Uczestnika: ……………………………………………………………………………..

(o ile ukończył 13 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony całkowicie)

W przypadku niezdolności uczestnika do złożenia podpisu wymagane
jest złożenie stosownego oświadczenia*.

Przedstawiciel ustawowy:
Imię i nazwisko
Telefon
Email

Podpis przedstawiciela

Oświadczenie*

W przypadku niezdolności uczestnika do złożenia podpisu.

Oświadczam, że (imię, nazwisko uczestnika)
..................................................................................................................................................
jest niezdolny do złożenia podpisu.
Podpis Data, podpis osoby upoważnionej:
……………………………………………………………………………..

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „ Integracja JP II ” z siedzibą w Łodzi, al. marsz.
Śmigłego Rydza 24/26, 93-281 Łódź, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000700143. Kontakt jest możliwy za pomocą adresu e-mail:
integracjajp2@gmail.com.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem ochrony
danych poprzez adres e-mail: integracjajp2@gmail.com.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Festiwalu Sztuki
Młodych Niepełnosprawnych.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane osobowe mogą
być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
4.1. podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
4.2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
powyżej celu.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
6.1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
6.2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
6.3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
6.4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których
odbywa się przetwarzanie danych).
7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne - odbywa się na podstawie zgody,
jednak jest niezbędne dla zgłoszenia i udziału w Konkursie.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
Data: …………………………………….. 2022 r.
Podpisy:
Uczestnik: ……………………………………………………………………………………………..
(o ile ukończył 13 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony całkowicie)

Przedstawiciel ustawowy:
1. ……………………………………………………………………………..

