
 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 
I Ogólnopolskiego Pleneru Fotograficznego im. Stanisława Różewicza 

KARTA ZGŁOSZENIA  

na I Ogólnopolski Plener Fotograficzny im. Stanisława Różewicza 

prosimy o wypełnienie karty drukowanymi literami 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Telefon  

Adres e-mail  

PESEL  

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

TAK* NIE*   

❑ ❑ wyrażam zgodę na udział / udział mojego dziecka (w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia) 

w I Ogólnopolskim Plenerze Fotograficznym im. Stanisława Różewicza na warunkach określonych w Regulaminie 

Pleneru, z którym zapoznałem/-am się i akceptuję jego treść  

❑ ❑ wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Dom Kultury w Radomsku – organizatora I Ogólnopolskiego Pleneru 

Fotograficznego im. Stanisława Różewicza (zwanym dalej: Plenerem) moich danych osobowych / danych osobowych 

mojego dziecka (w przypadku uczestnika niepełnoletniego) w postaci imienia i nazwiska uczestnika oraz informacji 

o autorze fotografii, poprzez podawanie ich do publicznej wiadomości w informacjach o Plenerze oraz jego 

uczestnikach, w mediach tradycyjnych i za pośrednictwem Internetu, tj. na stronach internetowych organizatorów 

Pleneru oraz profilach organizatorów Pleneru w mediach społecznościowych (Facebook), w celu upowszechniania 

informacji na temat Pleneru oraz promowania jego uczestników  

❑ ❑ zezwalam na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Organizatorów Pleneru mojego 

wizerunku / wizerunku mojego dziecka (w przypadku uczestnika niepełnoletniego) w materiałach audio-wizualnych, 

audio i fotograficznych lub ich fragmentach, wykonanych podczas Pleneru, w tym na rozpowszechnianie w materiałach 

informacyjnych i reklamowych, z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i za pośrednictwem Internetu, tj. na stronach 

internetowych Organizatorów Pleneru oraz profilu Organizatorów Pleneru w mediach społecznościowych (Facebook), 

w celu upowszechniania informacji na temat Pleneru oraz promowania jego uczestników  

* postaw znak X we właściwej kratce 
 
Zobowiązuję się do przekazania nieodpłatnie na rzecz organizatorów pleneru 5 plików jpg ze zdjęciami (z dnia 20.08.2021 r.) oraz 

10 plików jpg ze zdjęciami (z dni 21-22.08.2021r.) – wymagania w regulaminie. Wyrażam nieodpłatną zgodę na eksponowanie 

wskazanych w zdaniu poprzednim zdjęć w Galerii Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku, w Galerii 

Przystanek Cooltura w Radomsku (Galeria Fundacji Foto POZYTYW) i innych miejscach wybranych przez organizatorów oraz 

nieodpłatnie publikowanie w wydawnictwach dotyczących pleneru. Wyrażam zgodę na wykonywanie przez Miejski Dom Kultury 

w Radomsku nieodpłatnie praw zależnych do przedmiotowych zdjęć. Szczególności Miejski Dom Kultury może według swojego 

wyboru określić format zdjęć eksponowanych lub drukowanych, może przechowywać je w systemach komputerowych 

i nośnikach danych oraz drukować dowolną techniką. 
 

Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywam na 

kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 

………….…………………………. 
czytelny podpis uczestnika Pleneru  

lub rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku uczestnika niepełnoletniego 


