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Załącznik nr 1  

……………………......................................  

(miejscowość, data) 

  

 KARTA ZGŁOSZENIA uczestnictwa w Festiwalu filmów amatorskich 

„Ocalić od zapomnienia-Moja Mała Ojczyzna”  

 

1. Dane uczestnika (autora):  

Imię i nazwisko, wiek 

………………………………………………………………………………………….. 

Tytuł filmu……………………………………………………………………………… 

Tel. ………………………………………….. 

e-mail…………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………….. (podpis autora) 

 

2. Dane opiekuna 

Imię i nazwisko, 

………………………………………………………………………………………….. 

Tel. ………………………………………….. 

e-mail…………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………….. (podpis opiekuna) 
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Załącznik nr 2 

 ……………………...................................... (miejscowość, data)  

 

OŚWIADCZENIE 

 Ja niżej podpisana/y/ biorąc udział w Festiwalu filmów amatorskich dla dzieci  

 młodzieży Gminy Fabianki na zasadach określonych w Regulaminie tego Festiwalu: 

 - oświadczam, że zgłoszona przeze mnie praca jest wynikiem mojej własnej twórczości i nie narusza 

praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że nie została zgłoszona do innych 

konkursów o podobnej lub innej tematyce, a także zobowiązuję się nie zgłaszać jej do udziału w innych 

konkursach o podobnej lub innej tematyce,  

- wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej pracy w działaniach organizowanych przez Organizatora,  

- oświadczam, że odstępuję od praw autorskich związanych z moją prezentacją na rzecz Organizatora ,  

- wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Organizatora festiwalu 

oraz ich przetwarzanie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) dla celów niezbędnych do realizacji czynności związanych z 

Festiwalem i wykorzystaniem dostarczonych prac. Administratorem danych osobowych jest Ochotnicza 

Straż Pożarna w Szpetalu Górnym,  

ul. Płocka 3, 87-811 Fabianki. 

Uczestnik festiwalu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.  

 

Oświadczam, że dane osobowe podałam/em dobrowolnie: 

................................................................................ (imię i nazwisko autora) 

............................................................................... ( podpis autora) 

……………………………………………………..(podpis opiekuna) 
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Załącznik nr 3 

 ……………………………………………………………..………………………  

(Imię i nazwisko autora filmu)  

 

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Festiwalu oraz 

zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

 

                      Ja niżej podpisany/a ………………………………………..…………………… 

 jako autor/ przedstawiciel ustawowy autora pracy zgłoszonej do Festiwalu filmów amatorskich  „Ocalić 

od zapomnienia -  Moja mała ojczyzna” ogłoszonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szpetalu 

Górnym  (zwanego Organizatorem), oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych 

praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. 

Jako autor/przedstawiciel ustawowy autora przenoszę nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa 

majątkowe do utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworu poprzez jego 

adaptację lub przerobienie utworu, połączenie z go z innym utworem, 

a Organizator Festiwalu oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do utworu. Autorskie 

prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą  

na Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do 

nieograniczonego w czasie wykorzystania utworu i rozporządzania nim, w tym zezwolenie na 

rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez 

Organizatora dodatkowych opłat. 

Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji: 

a) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów z zastosowaniem technik poligraficznych, 

reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, audiowizualnych lub multimedialnych;  

b) wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy utworów, najem lub użyczenie oryginału albo 

egzemplarzy, na których utrwalono utwory bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, 

bez względu na przeznaczenie; 

c) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie  

w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach 

społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter, w ramach profilu OSP w Szpetalu Górnym lub 

powiązanego itp.) w taki sposób, aby dostęp do utworów przez osoby trzecie był możliwy w wybranym 

przez nie miejscu i czasie; 

 d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie;  

e) reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;  

f) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy.  

Jako autor/ przedstawiciel ustawowy autora  zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie  
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i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę  

na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie 

 i korzystanie z opracowań utworu. 

 Upoważniam ponadto Organizatora do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu 

zgłoszonego do Festiwalu filmu oraz przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem 

tego utworu.  

Jako autor/ przedstawiciel ustawowy autora utworu upoważniam do wykonywania nadzoru autorskiego i 

anonimowego rozpowszechniania utworu. 

 Jako autor/ przedstawiciel ustawowy autora utworu oświadczam, że utwór jest mojego autorstwa i, że w 

związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na 

Organizatora, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. 

 Jako autor/ przedstawiciel ustawowy autora  utworu wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Festiwalu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).  

Przetwarzane dane mogą być publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. Jestem świadomy, że mam 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

Podanie danych jest dobrowolne. Jako autor posiadam oświadczenia zawierające zgodę osób 

występujących w filmie na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku i wypowiedzi za pomocą środków 

masowego przekazu lub środków elektronicznych we wszelkich działaniach informacyjnych, promocji i 

reklamy Organizatora.  

 

……………………………………………………………..………………………  

(Data i podpis autora)  

 

……………………………………………………………..………………………  

(Data i podpis przedstawiciela ustawowego autora)  
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Załącznik nr 4 

  ………………………….………………. 

(miejscowość, data) 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na czas nieograniczony na umieszczanie i publikowanie na stronie internetowej, profilu 

internetowym Facebook oraz kanale YouTube OSP w Szpetalu Górnym, w celach informacyjnych i 

promocyjnych, zdjęć i materiałów filmowych zawierających mój wizerunek, zarejestrowanych podczas Pokazu 

filmowego zorganizowanego przez OSP  

w Szpetalu Górnym. 

 ………………………..………………………………. (imię i nazwisko) 

………………………..………………………………. (podpis) 

 Podstawa prawna: 1. Art. 6 i 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 922 z późn. zm.). 2. Art. 81 i 83 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 880). 3. Art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 459 z późn. zm.).  

                                                                                                                                                Załącznik nr 5  

 ………………………….………………. 

(miejscowość, data)  

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

 Wyrażam zgodę na czas nieograniczony na umieszczanie i publikowanie na stronie internetowej, profilu 

internetowym Facebook oraz kanale YouTube OSP w Szpetalu Górnym, w celach informacyjnych i 

promocyjnych, zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek, mojego dziecka zarejestrowanych 

podczas Pokazu filmowego zorganizowanego przez OSP w Szpetalu Górnym. 

 ………………………..………………………………. (imię i nazwisko dziecka) 

……………………..……………………………….  

 (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)  

………………………..………………………………. (podpis rodzica/opiekuna prawnego) Podstawa prawna: 1. 

Art. 6 i 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. 

zm.). 2. Art. 81 i 83 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 880). 3. Art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. 

zm.). 
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