Załącznik do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do konkursu filmowego promującego efekty wsparcia
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
pn. „Nakręceni na PROW!”

mieszkańcy województwa pomorskiego
(pełnoletnie osoby fizyczne)
Kategoria konkursowa1
jednostki samorządu terytorialnego oraz
organizacje pozarządowe działające na
obszarze województwa pomorskiego

Tytuł filmu

Imię i nazwisko/Nazwa Uczestnika

Dane adresowe
Uczestnika

Dane kontaktowe Uczestnika (telefon/e-mail)

Informacje dot. projektów
zrealizowanych
z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich
2014-2020 przedstawionych
w filmie

tytuły projektów
sfinansowanych ze
środków PROW 2014-2020
przedstawionych w filmie2
miejsce realizacji
projektów
(nazwa miejscowości)
nazwa
działania/poddziałania
PROW 2014-2020, w
ramach których projekty
były realizowane
(nieobligatoryjne)

Opis filmu
(max. 600 znaków, krótki opis filmu powinien odnosić się do
przedstawionych projektów w kontekście celu i tematyki
konkursu)

1

Należy wstawić znak X przy właściwej kategorii konkursowej.
Tytuły projektów umieszczone są na tablicach informacyjnych znajdujących się przy powstałej inwestycji lub
w siedzibie/ na stronie internetowej beneficjenta.
2

Niniejszym oświadczam, że:
1.
2.

3.
4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

5.

zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu filmowego i w całości akceptuję jego warunki.
posiadam*/przysługują mi prawa autorskie do filmu pt. …………………………………………(tytuł
zgłaszanego filmu) zgłoszonego w ramach Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo
autorskie i prawa pokrewne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062), tj. posiadam do niego nieograniczone prawa
autorskie i majątkowe oraz ponoszę wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw
autorskich osób trzecich.
zgłoszony film nie był publikowany i nagradzany w innych konkursach.
udzielam Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej, wyłącznej zgody na korzystanie z przesłanych
materiałów filmowych (w całości lub w jakiejkolwiek części) na terytorium Polski i całego świata na czas
nieokreślony w szczególności do:
utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania utworu w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej lub
innych mediach elektronicznych (w tym na portalach społecznościowych jak np. Facebook, YouTube) i
nieelektronicznych;
zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, plansz, plakatów,
ogłoszeń, bannerów itp., publiczne wykonanie, wyświetlanie odtworzenie, nadawanie, reemitowanie;
publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez
względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy);
wprowadzania do obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy;
promocji i reklamy, merchandisingu,
wyrażania zgody na korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w szczególności zmiany,
tłumaczenia, korekty lub modyfikacji dla celów wyżej wymienionych;
udzielania sublicencji podmiotom trzecim na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej;
przeniesienia wszystkich praw autorskich, o których mowa w niniejszym punkcie osobom trzecim, a w
szczególności Województwu Pomorskiemu, reprezentowanemu przez Zarząd Województwa
Pomorskiego. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, bez ograniczeń co do terytorium oraz bez
ograniczeń co do czasu następuje w zakresie wszelkich znanych obecnie pól eksploatacji, w
szczególności takich jak: rozpowszechnianie, kopiowanie, wykorzystanie w całości lub części do
opracowywania innych materiałów o charakterze promocyjno-reklamowym, przetwarzanie, utrwalenie,
zwielokrotnienie wszelkimi technikami, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne prezentowanie,
publiczne udostępnianie, nadawanie za pomocą wizji lub fonii bezprzewodowej przez stację naziemną,
nadawanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie przez inną organizację
radiową lub telewizyjną, rozpowszechnienie w całości lub części w celach reklamowych lub
promocyjnych, rozpowszechnienie w Internecie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z
dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781).*

………………………………………
miejscowość, data

……………………………………………………….
czytelny podpis Uczestnika/osoby reprezentującej Uczestnika

…………………………………………………………
data i podpis Organizatora

*Zapis odnosi się wyłącznie do osoby fizycznej.

