Załącznik nr 2b

OŚWIADCZENIE osoby, która ukończyła 16 lat w związku z organizowanym
przez Międzynarodowe Targi Gdańskie KONKURSIE PLASTYCZNYM
„Savoire-vivre w podróży koleją”
1. Niniejszym oświadczam, że przysługują mi prawa autorskie do zgłoszonej pracy. Udzielam:
Międzynarodowym Targom Gdańskim SA (dalej MTG) z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy
ul.Żaglowej 11, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000038362, NIP 584 025 37 05
oraz „Fundacji Dr Clown”, KRS 0000024181 z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 58/128a
(zwana dalej Fundacją), a także podmiotom, z którymi MTG są lub będą związane umową lub innego
rodzaju stosunkiem prawnym mającym za przedmiot dysponowanie fotografiami lub zapisem
filmowym zgłoszonej pracy – nieodpłatnego prawa do wykorzystywania wizerunku zgłoszonej pracy
w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych Konkursu Plastycznego „Savoir-vivre
w podróży koleją” (zwany dalej Konkursem) oraz imprezy pod nazwą: 13. Międzynarodowe Targi
Kolejowe TRAKO (zwane dalej Targami) w roku 2019 i w dwóch kolejnych latach. Zgoda obejmuje
prawa do wykonywania utrwaleń wizerunku zgłoszonej pracy oraz dokonywania zapisów
fotograficznych i filmowych podczas Targów oraz ich rozpowszechniania za pośrednictwem
dowolnego medium, w szczególności poprzez publikacje w gazetach, czasopismach okresowych,
czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach www, mediach
społecznościowych, wystawach, transmisjach telewizyjnych. Zgoda dotyczy materiałów
fotograficznych i filmowych wykonanych przez MTG lub przez osoby działające na zlecenie
lub z upoważnienia MTG. Zrzekam się jednocześnie wszelkich praw związanych z kontrolą
i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania materiałów z wizerunkiem zgłoszonej pracy, także w
przypadku wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik
cyfrowych.
2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy przez Organizatora, w szczególności
na przekazanie prac Fundacji w celu ich licytacji na cele statutowe.
3. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki Regulaminu dla Gości AMBEREXPO
(www.amberexpo.pl) oraz Regulaminu Konkursu (www.trakotargi.pl, www.trakofair.pl).
4. Oświadczam, że dane wskazane w Karcie Informacyjnej podaję dobrowolnie. Jednocześnie przyjmuję
do wiadomości, iż warunkiem udziału w Konkursie organizowanym przez MTG jest wyrażenie zgody
na:
a. przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, jego wizerunku, klasa
– w celu organizacji Konkursu oraz w celu podania informacji o uczestnictwie w Konkursie i
jego wyniku – poprzez publikację mojego imienia i nazwiska na ogólnodostępnych stronach
internetowych: www.amberexpo.pl oraz Konkursu (www.trakotargi.pl, www.trakofair.pl),
b. wyrażenia zgody na publikację mojego wizerunku utrwalonego w dowolnej formie podczas
trwania Konkursu.
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