Zgłoszenie do Konkursu na słuchowisko historyczne realizowanego w ramach projektu
„<<Reżim i dyktatura to nie polska struktura…>>. Stan wojenny
i działania opozycji oczami uczniów” współfinansowanego ze środków otrzymanych od
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich (umowa nr 275_I/2015) oraz od Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.
w ramach projektu Bank Ambitnej Młodzieży (umowa nr 9/BAM/2015)

UCZESTNIK:
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………
Data urodzenia: …………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………..
Adres zameldowania:……………………………………………………………………………………
Numer kontaktowy:………………………………………………………………………………………
E-mail kontaktowy……………………………………………………………………………………….
Praca indywidulna/grupowa………………………………………………………………………….
Członkowie grupy (max. do 3 osób)………………………………………………………………

Dokonując niniejszego zgłoszenia oświadczam, że:
1) zapoznałem się z Regulaminem Konkursu na słuchowisko realizowanego w ramach projektu „<<Reżim i

dyktatura to nie polska struktura…>>. Stan wojenny i działania opozycji oczami uczniów”

2)
3)
4)

współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (umowa nr 275_I/2015) oraz od Fundacji Banku
Zachodniego WBK S.A. w ramach projektu Bank Ambitnej Młodzieży (umowa nr 9/BAM/2015) –
„Regulamin”;
zapoznałem się z regulaminem Zwrotu kosztów dojazdu i akceptuję zasady z niego wynikające;
akceptuję postanowienia w/w Regulaminu w całości;
zgodnie z postanowieniami punktu 6.3. Regulaminu, z dniem zgłoszenia pracy konkursowej w ramach
Konkursu, przenoszę nieodpłatnie na Organizatora tj. Fundację Wspólnota Pokoleń, wszelkie
nieograniczone pod względem terytorialnym i czasowym autorskie prawa majątkowe do w/w pracy
zgłoszonej w ramach Konkursu, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności polach
wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z prawem do
wykonywania przez Organizatora oraz zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do pracy
konkursowej.

………………………………………………………………….
(podpis)

Fundacja „Wspólnota Pokoleń”
ul. Dworcowa 25 lok. 6, Wrocław 50-456
NIP: 951 233 67 94, REGON: 142881772, KRS: 0000378653
numer rachunku bankowego: 58 1090 1056 0000 0001 1590 6435

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA *
Wyrażam zgodę na zgłoszenie w/w ……………………………………… do Konkursu, akceptację Regulaminu
w całości, a w tym przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy pisemnej zgłoszonej do
Konkursu – w zakresie wskazanym powyżej.

………………………………………………………………….
(podpis przedstawiciela ustawowego)

*) dotyczy jedynie osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych tj. osób w wieku 13 - 18 lat oraz
ubezwłasnowolnionych częściowo

