Załącznik nr 1
do Regulaminu III Powiatowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej
pt.: ,,Bajeczne Melodie”

Karta zgłoszeniowa
III Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej pt. ,, Bajeczne Melodie”
/wypełnia przedszkole lub szkoła/
Po zaznajomieniu się z regulaminem, zgłaszam udział w III Powiatowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Bajeczne
melodie”:
*Pola 1-4 z Karty zgłoszeniowej należy wypełnić drukowanymi literami

Imię i nazwisko uczestnika,
Data urodzenia,
Adres zamieszkania,
1

Reprezentowane przedszkole/
szkoła (nazwa, nr telefonu)
Opiekun przygotowujący
uczestnika do udziału w
festiwalu, oraz nr telefonu:

- dzieci przedszkolne
- szkoły podstawowe- uczniowie klas I- III
2

Kategoria wiekowa
- szkoły podstawowe- uczniowie klas
IV- VIII

3

Wykonywany utwór
(tytuł piosenki, tytuł bajki/ filmu,
z którego pochodzi, ew.
nazwisko autora słów, nazwisko
kompozytora muzyki, długość
utworu)
- podkład

4

Podkład\akompaniament

- akompaniament,

jeśli tak prosimy o wpisanie

rodzaju instrumentu:………………………….

Kontakt telefoniczny do
rodzica/opiekuna prawnego

5

Oświadczenie
1.

2.

Oświadczam, że przekazany w ramach III Powiatowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej pt. ,, Bajeczne
Melodie” utwór został zrealizowany przez zgłoszonych uczestników, nie był nigdy wcześniej publicznie
prezentowany oraz, że nie narusza on praw osób trzecich.
Z chwilą przekazania utworu Organizatorowi III Powiatowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej
pt. ,,Bajeczne Melodie” przechodzą na Organizatora autorskie prawa majątkowe bez ograniczeń
terytorialnych, czasowych i ilościowych na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności:
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz w formie
kopii elektronicznych; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, darowizna, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie b)- publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, w tym poprzez publikację na stronie internetowej Powiatowego Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich, profilu Facebook Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.

……….......................................................................................................
Data i podpis osoby reprezentującej zgłaszającą placówkę oświatową

