FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE
NA SPOT REKLAMUJĄCY
XX edycję Euro Eco Meeting Złotów 2014
organizowanym przez
Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40 wew. 30
www.zlotow.pl
Imię i nazwisko
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon
…………………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych spotów reklamowych
oraz że wszystkie osoby widniejące w spocie reklamowym wyrażają nieodpłatnie, nieodwołalną zgodę aby ich
wizerunek (oraz głos, wypowiedzi, imię, nazwisko, itp.) zostały wykorzystywane w całości, a także w postaci
dowolnie wybranych fragmentów w wybranych przez Organizatora publikacjach, audycjach telewizyjnych,
radiowych, publikacjach w Internecie (w tym, także przygotowywanych i publikowanych przez osoby trzecie,
które uzyskają w tym zakresie stosowne upoważnienia od Organizatora), jak również w przygotowywanych przez
Organizatora lub te podmioty akcjach i materiałach promocyjnych i/lub reklamach.
Ponadto oświadczam, że w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyrażam zgodę na
wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie ze spotów
reklamowych na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
a) utrwalania na wszelkich znanych nośnikach, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na
kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
b) wprowadzania do obrotu,
c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej i/lub sieci telefonii
komórkowej,
d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),
e) publicznego wykonania oryginału oraz egzemplarzy, publicznego odtwarzania,
f) wystawiania,
g) wyświetlania,
h) użyczania, najmu, dzierżawy w dowolnej formie bez jakichkolwiek ograniczeń w tym pod względem
ilościowym, przedmiotowym, czasowym i terytorialnym,
i) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz
nadawania za pośrednictwem satelity,
j) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania),
k) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany.
Wyrażam zgodę aby spot reklamowy zgłoszony przeze mnie do Konkursu był stosownie do potrzeb Organizatora
i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w
polach w eksploatacji, poddawany stosownym obróbkom, itp.- pod warunkiem nie naruszania integralności
dzieła, idei autora i wartości estetycznych.
Ponadto wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych,
informacjach podawanych do publicznej wiadomości w związku z wykorzystaniem na ww. polach stworzonego
przeze mnie spotu lub jego fragmentu, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych
przez Organizatora.
….....................................................
Podpis Uczestnika

