Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu fotograficznego
„Moje miejsce w Powiecie Strzeleckim”

Oświadczenie Autora Pracy
Podpisane oświadczenie należy dołączyć do pracy konkursowej
•

Oświadczam, iż jestem autorem zdjęcia/zdjęć, które zgłaszam do udziału w Konkursie fotograficznym „Moje miejsce w Powiecie Strzeleckim”.

•

Przyjmuję także odpowiedzialność za wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, których przedmiotem byłoby/byłyby nadesłane przeze mnie zdjęcie/zdjęcia, a które osoby trzecie mogłyby kierować
przeciwko Organizatorowi Konkursu.

•

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie nadesłanego/-ych przeze mnie zdjęcia/zdjęć przez
Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich oraz Powiat Strzelecki w dowolnym czasie
i formie, w tym do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy i do zamieszczenia ich w Internecie.

•

Poprzez przekazanie zdjęć do Konkursu fotograficznego „Moje miejsce w Powiecie Strzeleckim”
nieodpłatnie udzielam Powiatowemu Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich oraz Powiatowi
Strzeleckiemu licencji niewyłącznej do swoich fotografii bez ograniczeń czasowych, ilościowych
oraz terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.)
w szczególności obejmujących następujące pola eksploatacji: a) w zakresie utrwalania
i zwielokrotniania fotografii – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy fotografii; b) w zakresie
rozpowszechniania fotografii – publiczne udostępnianie fotografii oraz utworów powstałych
z wykorzystaniem fotografii. Ponadto przenoszę na Organizatora oraz Powiat Strzelecki prawo
i upoważniam do przerabiania i modyfikowania fotografii, w szczególności poprzez obróbkę cyfrową, zmianę barw, kadrowanie. Jednocześnie przenoszę na Organizatora oraz Powiat Strzelecki prawa do prezentowania, publikacji oraz wykorzystywania fotografii oraz ich przeróbek i modyfikacji
w celach promocji Konkursu. Ponadto wyrażam zgodę na publikację swojego wizerunku, w związku
z zamieszczeniem w Internecie oraz publikacjach drukowanych prac przesłanych do Konkursu fotograficznego „Moje miejsce w Powiecie Strzeleckim”.

•

Oświadczam, ze zapoznaję się z treścią Regulaminu Konkursu, który rozumiem i w pełni akceptuję.

………………………………………………………………………………………….
(data i czytelny podpis uczestnika konkursu)
Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich
ul. Dworcowa 23
47-100 Strzelce Opolskie
www.centrum-kultury.eu
tel. 77 412 30 13

