KARTA ZGŁOSZENIA
OTWARTY KONKURS NA INDYWIDUALNOŚĆ JAZZOWĄ 2022
Niniejszym zgłaszam/y udział w otwartym konkursie na Indywidualność Jazzową w ramach
58. edycji festiwalu Jazz nad Odrą i deklaruję/emy uczestnictwo w tym konkursie na zasadach
określonych regulaminem, którego warunki przyjmuję/emy do wiadomości i akceptuję/emy.

ZGŁOSZENIE DOTYCZY KATEGORII (zaznacz właściwe):

SOLISTA

ZESPÓŁ

DANE WYKONAWCY (w kategorii solista)

DANE ZESPOŁU (w kategorii zespół)

Imię i nazwisko:

Nazwa zespołu:

Data urodzenia:

Obywatelstwo polskie
(wpisz tak lub nie):

Data powstania zespołu:

ADRES DO KORESPONDENCJI (osoby reprezentującej zespół)
Ulica:

Miejscowość, kod:

Telefon:

E-mail:

druga strona →

SKŁAD ZESPOŁU (imię i nazwisko muzyka lub wokalisty oraz instrumentarium):
Imię i nazwisko:

Instrument:

Data urodzenia: Obywatelstwo

polskie (tak /nie):

Podpis muzyka:

UTWORY KONKURSOWE stanowiące przedmiot dołączonego do zgłoszenia artystycznego wykonania:
Lp.

Tytuł:

Kompozytor:

Czas:

Niniejszym oświadczam/y, że przysługują mi/nam wszelkie autorskie prawa majątkowe i pokrewne do artystycznego wykonania, a także do
utworów znajdujących się w przekazanym powyżej zgłoszeniu konkursowym w punktach
tabeli, lub co najmniej licencje na ich wykorzystanie w zakresie wskazanym w Regulaminie, pozostałe utwory podlegają/ nie podlegają ochronie i zarządowi organizacji zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi (ZAIKS) a także, że informacje i/lub fotografie dostarczone przeze mnie/ przez nas Organizatorowi są wolne
od wad prawnych, a zwłaszcza w zakresie praw autorskich oraz że nie istnieją i nie będą istniały przeszkody do dysponowania nimi przez Organizatora. Oświadczam/y w szczególności, że posiadam/y zgodę autora fotografii na wykorzystanie jej dla celów promocji i reklamy. Jednocześnie
wyrażam/y zgodę na korzystanie z tych fotografii oraz swojego wizerunku także stanowiącego dane osobowe w rozumieniu RODO, na wszelkich
polach eksploatacji znanych w chwili składania niniejszego oświadczenia w tym wymienionych w art. 50 ustawy z 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu i w zakresie promocji i reklamy Konkursu. Wyrażam też zgodę na fotografowanie i filmowanie moich występów
oraz na publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów w określony przez Organizatora sposób. W szczególności, z chwilą wykonania
artystycznego wykonania, udzielam Organizatorowi nieograniczonej pod względem czasowym i terytorialnym bez możliwości jej wypowiedzenia,
przenoszalnej, obejmującej prawo do udzielania sublicencji, licencji niewyłącznej na korzystanie z artystycznego wykonania w zakresie jego
wykorzystania w całości i we fragmentach w pełnym zakresie wskazanym w § 6 ust. 2 i następne Regulaminu.

……………………………………………...……..............................

......................, dnia ................2022 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dla potrzeb 58. edycji festiwalu Jazz nad Odrą na
zasadach wskazanych w § 7 Regulaminu i zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

