ZGŁOSZENIE
O S O BA

MIEJSCE

NAZWISKO I IMIĘ / NAZWA GRUPY // NAZWA
PSEUDONIM (pole nie obowiązkowe)
NUMER TELEFONU

E-MAIL

DATA URODZENIA / DATA POWSTANIA

NUMER PESEL (DOTYCZY OSOBY)

NUMER NIP (DOTYCZY MIEJSCA)

NUMER KRS (DOTYCZY MIEJSCA)

KRÓTKI BIOGRAM / OPIS DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI
(tekst będzie służył jako wizytówka artysty w katalogu wystawy i w ramach kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych. Będziemy wdzięczni za osobiste wypowiedzi
podkreślające relacje z Krakowem).

DZIEŁO
TYTUŁ

OPIS DZIEŁA

TECHNIKA
WYMIARY

LINK DO PLIKÓW
ZEWNĘTRZNYCH

ROK POWSTANIA

HASŁO DO LINKU

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się szczegółowo z treścią Regulaminu Konkursu „Obraz Nędzy i Rozpaczy”, zwanego dalej „Regulaminem” dostępnego na stronie
konkursowej www.krakowskisalonsztuki.pl i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowskie Biuro Festiwalowe moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym tj. w szczególności imienia, nazwiska,
adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz adresu email na potrzeby realizacji i mojego udziału w Konkursie „Obraz Nędzy i Rozpaczy”, w tym informowania o wynikach Konkursu,
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych)
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.
Wyrażam zgodę na publikację i przetwarzanie wizerunku oraz biogramu przesłanych w Zgłoszeniu w zakresie określonym zapisami Regulaminu Konkursu „Obraz Nędzy i Rozpaczy”.
Oświadczam, iż przysługują mi pełne prawa, w tym autorskie prawa osobiste i majątkowe do przesłanego Dzieła, a w szczególności, że Dzieło to jako całość ani jego fragmenty nie
naruszają praw osób trzecich. Z chwilą wysłania Zgłoszenia do Konkursu udzielam Organizatorom Konkursu w imieniu własnym/Uczestnika niewyłącznej licencji w zakresie praw
majątkowych i praw pokrewnych oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie Dzieła na zasadach określonych w §7 i 8 Regulaminu Konkursu.
Oświadczam, że przesłane Dzieło w ramach Konkursu „Obraz Nędzy i Rozpaczy” nie powstało przed 01 stycznia 2019r.
Oświadczam, że Zgłoszenie jest/nie jest (właściwe zaznaczyć) dokonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Oświadczam, że w przypadku przyznania mi Nagrody, kwota Nagrody brutto zostanie ujęta w moich przychodach i zostanie przeze mnie opodatkowana na zasadach ogólnych.
Oświadczam, że wszystkie dane i informacje podane w Zgłoszeniu są prawdziwe.

