
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU FESTIWALU MŁODYCH TWÓRCÓW/ KRAKÓW 2020   
 

Zgłoszenie dla Kandydata:          indywidualnego /  członka zespołu  * 

Kategoria:  MUZYKA ROZRYWKOWA/ FILM/ LITERATURA /SZTUKI PLASTYCZNE *  

Nazwa zespołu muzycznego:_______________________________________________________ ** 

Imię i nazwisko osoby reprezentującej zespół muzyczny:__________________________________** 

Imię: __________________________nazwisko:  __________________________________kandydata  

Data urodzenia: ( dzień /miesiąc/rok) ___________________________________________________ 

Czy Kraków jest twoim miejscem: zamieszkania/ nauki/ pracy? *  

Podaj nazwę szkoły/ miejsca pracy _____________________________________________________ 

Kontakt telefoniczny ______________________________________________________________ 

Kontakt  e-mail ____________________________________________________________________ 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu dotyczącego Festiwalu Młodych 

Twórców organizowanym przez Gminę Miejska Kraków, w imieniu której występuje Wydział 

Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa oraz akceptuję wszystkie jego 

postanowienia bez zastrzeżeń.  

Zgadzam się na utrwalanie mojego wizerunku i korzystanie z niego w celach promocyjno-
reklamowych,                   a także komercyjnych oraz niekomercyjnych, bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych przez Organizatora Festiwalu Młodych Twórców.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w procesie 
rejestracji dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań festiwalowych   

Potwierdzam jednocześnie, że zostałem pouczony i zapoznałem się w całości z dokumentem pt. 
„Informacja  o przetwarzaniu danych osobowych”, który znajduje się w Regulaminie Festiwalu Młodych 
Twórców. 

Zapoznałam/-em się i akceptuję zawartą w regulaminie informację nt. przekazania praw autorskich - do 
Regulaminu Festiwalu Młodych Twórców. 

 

 

____________________________________________________ 

miejscowość, data i odręczny podpis Kandydata 
 
 

* właściwe podkreślić                                                                                                                         

** dotyczy wyłącznie zespołów muzycznych, każdy członek zespołu jest zobowiązany przesłać 

indywidualne zgłoszenie wskazując jedną osobę reprezentującą zespół   



ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU FESTIWALU MŁODYCH TWÓRCÓW/ KRAKÓW 2020   

 

OŚWIADCZENIE / ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO OSOBY 

NIEPEŁNOLETNIEJ 

Ja, niżej podpisany/a, 

 

________________________________(imię nazwisko przedstawiciela ustawowego) 

 

Kontakt telefoniczny __________________________________________________ 

 

Kontakt  e-mail __________________________________________________ 

niniejszym oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym syna / córki / wychowanka / 

wychowanki * 

________________________________________________ 

(imię i nazwisko osoby niepełnoletniej będącej pod opieką) 

i wyrażam zgodę na jej / jego* uczestnictwo w Festiwalu Młodych Twórców, organizowanym 

przez Gminę Miejską Kraków. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu dotyczącego Festiwalu Młodych 

Twórców organizowanym przez Gminę Miejska Kraków, w imieniu której występuje Wydział 

Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa oraz akceptuję wszystkie jego 

postanowienia bez zastrzeżeń.  

Zgadzam się na utrwalanie wizerunku ww. niepełnoletniego i korzystanie z niego w celach 
promocyjno-reklamowych, a także komercyjnych oraz niekomercyjnych, bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych przez w/w Organizatora Festiwalu Młodych Twórców.   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i ww. osoby niepełnoletniej będącej pod 
moją opieką podanych przeze mnie w procesie rejestracji dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań 
festiwalowych.   

Potwierdzam jednocześnie, że zostałem pouczony i zapoznałem się w całości z dokumentem pt. 
„Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”, który znajduje się w Regulaminie Festiwalu Młodych 
Twórców.  

Zapoznałam/-em się i akceptuję zawartą w regulaminie informację nt. przekazania praw autorskich 
portfolio ww. osoby niepełnoletniej będącej pod moją opieką - do Regulaminu Festiwalu Młodych 
Twórców. 

 

____________________________________________________ 

miejscowość, data i odręczny podpis przedstawiciela ustawowego 

* właściwe podkreślić 



ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU FESTIWALU MŁODYCH TWÓRCÓW / KRAKÓW 

2020   

 

PRZEKAZANIE PRAW AUTORSKICH  

 

 

OŚWIADCZENIE 
 
1. Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków autorskie prawa 

majątkowe do utworów znajdujących się w portfolio złożonym w ramach zgłoszenia na 

Festiwal Młodych Twórców na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności: 

a. wielokrotnego utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek znaną techniką - optyczną, 

cyfrową lub techniką druku na dowolnym rodzaju materiału i dowolnym nośniku,                         

w nakładzie w dowolnej wielkości, 

b. wykonywania miniatur projektu oraz jego reprodukcji, zdjęć, widokówek, znaczków 

pocztowych, kart okolicznościowych, kalendarzy i innych podobnych wydawnictw  

i materiałów, w dowolnym nakładzie i dowolną techniką oraz dystrybucji, w tym 

odpłatnej, wszystkich takich materiałów, 

c. wykonywania wszelkiego rodzaju materiałów pamiątkowych i/lub reklamowych, 

zawierających wizerunek obiektu w całości lub w części, w tym ubrań, przedmiotów 

codziennego użytku, przedmiotów kolekcjonerskich, breloków i innych podobnych 

przedmiotów, w dowolnym nakładzie i dowolną techniką oraz dystrybucji, w tym 

odpłatnej, wszystkich takich materiałów. 

 

 

 

 

                                                                

_______________________________________________________ 

                                                           miejscowość, data i podpis odręczny autora portfolio (Kandydata) 

 

 

____________________________________________________ 

miejscowość, data i odręczny podpis przedstawiciela 

ustawowego       kandydatów niepełnoletnich  

 


