
KARTA ZGŁOSZENIA 

28. Wystawa Rysunku i Malarstwa MÓJ TEATR  

maj 2018 

 

prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie oświadczenia   
 

Imię i nazwisko autora  .......................................................................................................  

Wiek  .......................................................................................................  

Adres  .......................................................................................................  

Tel. / e-mail  .......................................................................................................  

Nazwa i adres pracowni plastycznej / placówki / szkoły    .................................................  

 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 

Tytuł pracy    .......................................................................................................     

Technika         .......................................................................................................  

Wymiary          .......................................................................................................  

Nagrody i wyróżnienia w konkursach 

 ...........................................................................................................................................  

 

 ...........................................................................................................................................  

 

 ...........................................................................................................................................  

 

1. Oświadczam, że moje dziecko / osoba pozostająca pod moją opieką jest autorem pracy 

zgłoszonej na 28. Wystawę Rysunku i Malarstwa MÓJ TEATR i służy mu z tego tytułu pełnia 

praw autorskich, osobistych oraz majątkowych do zgłoszonej pracy. 

 

2.  W imieniu mojego dziecka / podopiecznego udzielam Bałuckiemu Ośrodkowi Kultury w Łodzi 

 nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na zgłoszoną do konkursu pracę, na okres 10 lat. 

 



3. Zakres udzielonej licencji o której mowa w punkcie 2 oświadczenia obejmuje prawo 

do rozpowszechniania pracy we wszystkich publikacjach, prezentacjach medialnych oraz na 

stronach internetowych Bałuckiego Ośrodka Kultury. 

 

4.  Wyrażam zgodę na rejestrację pracy przez media, na współcześnie dostępnych nośnikach 

obrazów i dźwięku oraz na jej wykorzystanie przez organizatorów – bez roszczeń finansowych  

 z tym związanych. Praca może posłużyć do projektowania graficznego identyfikacji wizualnej  

festiwali, przeglądów oraz konkursów teatralnych i plastycznych organizowanych przez Bałucki 

Ośrodek Kultury w Łodzi. 

 

5.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz dziecka / podopiecznego 

przez Bałucki Ośrodek Kultury według zasad określonych w ustawie z 1997 o Ochronie Danych 

Osobowych (tekst jednolity Dz.U.  z 2014 r., poz. 1182 z późniejszymi zmianami). 

 

6.  Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku mojego / mojego 

dziecka / osoby pozostającej pod moją opieką, utrwalonego na fotografiach wykonanych 

podczas udziału w projekcie. Wizerunek ten może zostać wykorzystany wyłącznie w materia-

łach promocyjnych i reklamowych BOK oraz na stronach internetowych Bałuckiego Ośrodka 

Kultury. 

 

6.  Oświadczam, że osoba której wizerunek znajduje się na pracy zatytułowanej  

  .................................................................................................................................................  

wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie jej wizerunku.  

 

7.  Oświadczam, że zapoznałem / łam się z regulaminem, kartą zgłoszenia i akceptuję ich treść 

oraz wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / osoby pozostającej pod moją opieką w kon-

kursie. 

 

 

 

  ...................................................   ...................................................................  

 data imię i nazwisko, podpis rodzica / opiekuna Konkursu 

 

 

 

 

  ...................................................   ...................................................................  

 podpis nauczyciela / instruktora prowadzącego podpis i pieczątka Dyrektora placówki 

 


