OŚWIADCZENIE
………………………….( imię nazwisko, adres) -jako rodzic/opiekun* prawny
………………….( imię, nazwisko, PESEL), działając w imieniu i na rzecz Uczestnika
konkursu

niniejszym:


Wyrażam zgodę na udział mojej córki/ mojego syna * w Konkursie rozgrywanym
podczas audycji ,,Będzie Głośno” na zasadach określonych w Regulaminie, z którym
się zapoznałem i którego treść akceptuję,



Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Radio S.A. danych osobowych Uczestnika w
celu realizacji Konkursu ,



Oświadczam, że Utwór zgłoszony do konkursu został stworzony przez Uczestnika
samodzielnie i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw
autorskich i pokrewnych oraz że ponoszę wobec Polskiego Radia S.A. odpowiedzialność z
tytułu złożonego oświadczenia, zwalniając Polskie Radio z wszelkich roszczeń osób trzecich.
Oświadczam, że Uczestnik nie ma podpisanej żadnej umowy z wytwórnią fonograficzną i nie
przeniósł praw do utworu na osoby trzecie , w jakimkolwiek zakresie. Z chwilą wysłania
Utworu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie
niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw
majątkowych i praw pokrewnych do artystycznego wykonania oraz praw pokrewnych jako
producent fonogramu) na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie (w
tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką, publiczne
udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe,
telekomunikacyjne lub multimedialne lub inne urządzenia i systemy z lub bez możliwości
zapisu, publiczne odtwarzanie Utworu, nadawanie i remitowanie w całości lub w dowolnie
wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej ,przez stacje
naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub innych
systemach przekazu. Upoważniam Organizatora do udostępnienia Utworu anonimowo oraz do
decydowania o jego pierwszym udostępnieniu.



Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Polskie Radio S.A. wizerunku Uczestnika
znajdującego się na przesłanym w wiadomości email zdjęciu i na umieszczenie zdjęcia na
stronie internetowej Polskiego Radia S.A.

_________________________________
(data i podpis)

