Załącznik nr 1 do Regulaminu
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do ogólnopolskiego Konkursu filmowego „Świat się kręci wokół wsi”
I.

Numer kategorii konkursowej, w której Uczestnik zgłasza utwór (I lub II): …….

II.

Tytuł utworu: …………………………………………………………………………………

III. Opis merytoryczny utworu (preferowane nie więcej niż 3000 znaków, natomiast
dłuższy opis nie dyskwalifikuje utworu z oceny):………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

IV. Źródło pochodzenia wykorzystanego w pracy konkursowej utworu osoby trzeciej:
utworu muzycznego / zdjęcia / grafiki*:

•

(np. link do utworu w serwisie umożliwiającym nieodpłatne i legalne korzystanie
z

cudzych

utworów):

………….

…………………………………………………………..

•

W przypadku wykorzystania utworu na podstawie zezwolenia:
Tytuł utworu: ……………………………………………………………………………
Imię i nazwisko autora utworu: ………………………………………………………..
Nazwa podmiotu udzielającego zezwolenia na wykorzystanie utworu w pracy
konkursowej: ……………………………………………………………………………

Należy wymienić i załączyć do Formularza zgłoszeniowego dokumenty
potwierdzające legalne wykorzystanie utworu (np. kopia umowy licencyjnej,
potwierdzenie przelewu opłaty licencyjnej, inne):
……………………………………………………………………….............................
*niepotrzebne skreślić

V.

Dane personalne Uczestnika Konkursu

1.

Imię i nazwisko Uczestnika: …………………………………………………………………….

2.

Adres do korespondencji:

ulica: …………………………….; numer domu: .........……..;

numer mieszkania: ………………; miejscowość: ………………………………………….;
kod pocztowy: ……………; poczta: ………………..; województwo: ………………………..
3.

Data urodzenia (dd/mm/rrrr): ………………………..…. Numer PESEL: …………………...

4.

Telefon kontaktowy: …………………………… adres e-mail: ………………………............

5.

Numer identyfikacyjny producenta1, w przypadku rolników biorących udział w Konkursie
w ramach II kategorii ……………………………………………………………………………

VI. Dane rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika (w przypadku jeżeli Uczestnik
jest małoletni)
1.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*: ………………………………………………

2.

Adres do korespondencji:

ulica: …………………………….; numer domu: .........…..;

numer mieszkania: ………………; miejscowość: ……………………………………
kod pocztowy: ………………; poczta: …………………; województwo: ………………….
3.

Telefon kontaktowy ……………………………… adres e-mail: ……………………………

……………………………………………………..
1

……………………………………….

Numer ewidencyjny, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności (Dz. U. z 2021 r. poz. 699).

Miejscowość, data i czytelny podpis Uczestnika

Miejscowość, data i czytelny podpis
rodzica lub opiekuna prawnego
(w przypadku osoby małoletniej)

VII. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu „Świat się kręci wokół
wsi”, w tym z informacją o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika oraz rodzica
Uczestnika lub opiekuna prawnego, i akceptuję jego warunki.
…………………………

………………………………………………..........

Miejscowość i data

czytelny podpis Uczestnika, a w przypadku osoby
małoletniej czytelny podpis rodzica lub opiekuna
prawnego

VIII. Oświadczenie o udzieleniu licencji na wykorzystanie pracy konkursowej
Oświadczam, że udzielam Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi – statio fisci Skarbu Państwa,
nieodpłatnej, niewyłącznej, na czas określony, tj. do dnia wydania nagród lub wyróżnień,
nieograniczonej terytorialnie, licencji na wykorzystanie pracy konkursowej na tych polach
eksploatacji, których wykorzystanie jest konieczne do przeprowadzenia Konkursu, tj. na
następujących polach eksploatacji:
1)

wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie techniką audiowizualną (w tym
wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie
egzemplarzy jakąkolwiek techniką, w tym zapisu magnetycznego,
mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową
lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie, na wszelkich nośnikach, w tym
nośnikach audio lub video, światłoczułych, magnetycznych, optycznych,
dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach
zapisów i pamięci;

2)

wszelkie odtwarzanie i wyświetlanie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.

Jednocześnie oświadczam, że zwalniam Organizatora z odpowiedzialności w przypadku
roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia ich praw w związku z korzystaniem przez
Organizatora z praw udzielonych na podstawie niniejszej licencji..

…………………………

…………………………………………………..........

Miejscowość i data

czytelny podpis Uczestnika, a w przypadku osoby małoletniej
czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

IX.

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego składane w przypadku, gdy Uczestnik
Konkursu jest osobą małoletnią:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w
Konkursie „Świat się kręci wokół wsi”.
…………………………

………………………………………………..........

Miejscowość i data

czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

