1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią oraz akceptuję Regulamin Konkursu
„DZIEDZICTWO NATURY” organizowanego przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku
Łowieckiego w Chełmie, ul. Lwowska 51/118 , 22-100 Chełm
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z ustawą o
Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 r.) w celach związanych z konkursem oraz
do celów związanych z późniejszym wykorzystaniem mojej pracy przez Organizatora w
związku z przekazanymi autorskimi prawami majątkowymi do pracy.
3. Oświadczam, że przysługuje mi pełnia praw autorskich do zgłoszonej w konkursie
pracy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych(Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
4. Oświadczam, że dzieło stanowi moją wyłączną własność i nie jest obciążone prawami
osób trzecich.
5. Oświadczam, działając w imieniu własnym, że udzielam Organizatorom
nieograniczonej w czasie licencji do korzystania ze zgłoszonej do konkursu pracy na
następujących polach eksploatacji:
a) prawo do nieodpłatnego obrotu w kraju i za granicą,
b) prawo do utrwalania wszystkimi technikami,
c) prawo do nieodpłatnego, dowolnymi technikami rozpowszechniania publicznego,
d) prawo do wykorzystania na stronach internetowych i w mediach społecznościowych
organizatorów.
6. Oświadczam, że wyrażam zgodę zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. z 2006r. Nr.90, poz. 630 z późn. zm. )
na wykorzystanie mojego wizerunku przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie w celu
informacji, promocji i realizacji konkursu „DZIEDZICTWO NATURY”. Wyrażenie zgody
jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas uczestnictwa
w konkursie, podczas ogłoszenia wyników mogą zostać umieszczone na stronie
internetowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Chełmie, w roczniku „Silvanus Chelmensis”
oraz w materiałach informacyjno–promocyjnych i w mediach społecznościowych.
Zrzekam się niniejszym z wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych) w tym również o
wynagrodzenie względem organizatorów z tytułu wykorzystania mojego
wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.
……….…………………………………………………………..
/data i podpis uczestnika lub opiekuna/

