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ZAŁĄCZNIK Nr 1 
do Regulaminu Konkursu „Mój świat” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

I. DANE ZGŁASZAJĄCEGO: 

Imię:……………………………………………………  

Nazwisko: …………………………………………….. 

Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………….. Nr telefonu: …………………………………… 

Adres do korespondencji ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

II. DANE ZGŁASZAJĄCEGO: 

Imię:……………………………………………………  

Nazwisko: …………………………………………….. 

Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………….. Nr telefonu: …………………………………… 

Adres do korespondencji  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

III. INFORMACJA O SLUCHOWISKU: 

Tytuł ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko autora lub autorów tekstu ……………………………………………………………….. 

 

IV. OŚWIADCZENIA:  

1. Jestem pełnoletnią osobą zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Do przesłanego przeze mnie Scenariusza przysługują mi wyłączne i nieograniczone autorskie prawa 

majątkowe i osobiste, a w szczególności nie jest on obciążony żadnymi prawami osób trzecich. 

W przypadku utworu współautorskiego: Do przesłanego przez nas Scenariusza przysługują nam wyłączne i 

nieograniczone autorskie prawa majątkowe w następującym procentowym udziale w prawach 

…………………. Scenariusz nie jest on obciążony żadnymi prawami osób trzecich. 

3. Scenariusz został sporządzony przeze mnie samodzielnie, ma charakter indywidualny i oryginalny, nie był 

nigdzie publikowany ani rozpowszechniany, a także nie narusza praw osób trzecich, nie będąc utworem 

zależnym ani współautorskim.  

4. Ponoszę odpowiedzialność z tytułu naruszeń praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób 

trzecich, mogących wyniknąć z tytułu korzystania ze Scenariusza w ramach czynności Konkursowych, a 

także, iż w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi, zobowiązuję się do 

całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich oraz zwolnienia Organizatora lub osób 

działających w jego imieniu od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

5. Na własny koszt przejmę odpowiedzialność Organizatora w związku z wszelkimi roszczeniami, stratami, 

szkodami lub podstawami do roszczeń, wynikającymi z naruszenia przez przesłany przeze mnie Scenariusz 

jakichkolwiek praw własności intelektualnej strony trzeciej.  

6. Będę bronić Organizatora na swój wyłączny koszt przed każdym pozwem lub postępowaniem wynikającym 

z powyższych powodów.  

7. Pod warunkiem ziszczenia się warunku wygrania przeze mnie niniejszego Konkursu (zdobycia I nagrody), 

zobowiązuję się do zawarcia z Organizatorem umowy, której przedmiotem będzie realizacja Słuchowiska 

przez Polskie Radio na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie. 

8. Wyrażam zgodę na udostępnianie przez Organizatora – Polskie Radio moich danych osobowych zawartych 

w Formularzu Zgłoszeniowym w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i wypłaty nagrody 

– zgodnie z Regulaminem. 

9. Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji o laureatach konkursu przez 

współorgainzatora - Stowarzyszenie Autorów ZAiKS** 
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10. Wyrażam zgodę na upublicznianie przez Administratora i Współorganizatora konkursu -Stowarzyszenie 

Autorów ZAiKS mojego wizerunku jako laureata, przy czym wizerunek będzie stanowił cześć materiałów 

publikowanych w związku z przeprowadzonym postępowaniem konkursowym** 

 
 


