
 

Załącznik nr 1/2021 
do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Twórców i  Wykonawców "PIOSENKARNIA" 

Fest iwalu Twórczości  KOROWÓD 
Kraków 2021 

 
Formularz 

Uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu Twórców i  Wykonawców "PIOSENKARNIA" 
Fest iwalu Twórczości  KOROWÓD 

Kraków 2021  
(wypełnia i podpisuje Uczestnik Konkursu) 

 
 

Dane Uczestnika Konkursu 

a. Imię:……………………………………………………………………………………………………………………... 

b. Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………….. 

c. Wiek: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

1. Ja, niżej podpisany ………………………………………………….……………, wyrażam zgodę na udział 
w Ogólnopolskiego Konkursu Twórców i Wykonawców "PIOSENKARNIA" Festiwalu Twórczości 
KOROWÓD Kraków 2021 organizowanym przez FUNDACJĘ PIOSENKARNIA ANNY TRETER z siedzibą przy 
ul. Rydla 57/15, 30-087 Kraków i niniejszym potwierdzam swoje zgłoszenie do udziału w Konkursie. 

2. W związku z postanowieniami Regulaminu Konkursu, w zakresie głosowania internetowego i formy 
wyboru Laureatów Konkursu, wyrażam zgodę, na to, aby mój wizerunek (wraz z imieniem i nazwiskiem, 
jeżeli Organizator Konkursu, uzna to za stosowne) w całości, ewentualnie w postaci dowolnych 
fragmentów - został wykorzystany w ramach prezentacji materiałów konkursowych w trakcie trwania 
Konkursu i po jego zakończeniu w ramach kampanii informacyjnej i promocyjnej Konkursu. 

3. Zezwolenie, o którym mowa w pkt. 2 odnosi się do wielokrotnego, to jest nieograniczonego ilościowo, 
czasowo i terytorialnie, korzystania z mojego wizerunku oraz nadesłanych przez mnie materiałów 
konkursowych/ prac konkursowych przez Organizatora Konkursu oraz inne podmioty 
rozpowszechniające materiały prasowe i promocyjne dotyczące Konkursu, na wszystkich znanych polach 
eksploatacji. W szczególności dotyczy to formy drukowanej, publicznych odtworzeń lub wyświetleń, 
rozpowszechniania w Internecie, również w taki sposób, aby każdy mógł mieć do tego dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym. 

4. Rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz przesłanych przeze mnie jako Uczestnika Konkursu prac, 
zgodnie z niniejszym wyrażeniem zgody, nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na moją rzecz ani 
jakiejkolwiek innej osoby wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu. 

5. Oświadczam ponadto iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu, oraz w całości rozumiem 
i akceptuję wszystkie jego postanowienia.  

 
 
………………………………………………………                                  …………………………………………………..                
            miejscowość i data                                                            podpis Uczestnika Konkursu 
 
 


