
 

 

 

 

 
 

 

„PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO” 

 

Karta zgłoszenia uczestnika  

Pleneru Rzeźbiarskiego 2016  

pn. „Dawne profesje wsi mazowieckiej” 
 

 

………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko 

 

………………………………………………………………………………………… 

Adres 

 

………………………………………………………………………………………… 

Telefon 

 

………………………………………………………………………………………… 

e-mail 

 

 

 Niniejszym zgłaszam swój udział w Plenerze Rzeźbiarskim 2016 i deklaruję chęć wykonania 

rzeźby drewnianej z materiału powierzonego przez Organizatora. 

 

Oświadczam, że: 

1. Prace rzeźbiarskie w czasie pleneru będę wykonywał zgodnie z przepisami BHP z użyciem 

własnych narzędzi oraz zgodnie z tematem pleneru pn. „Dawne profesje wsi mazowieckiej”. 

2. Materiał rzeźbiarski powierzony mi przez Organizatora będę wykorzystywał z należytą 

starannością. 

3. Nie będę zgłaszał do Organizatora żadnych roszczeń związanych z odszkodowaniem                      

w wypadku zaistnienia zdarzeń powstałych z mojej winy w czasie trwania pleneru. 

4. Ponoszę pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody, powstałe z mojej przyczyny w czasie 

trwania pleneru. 

5. Zapoznałam/-em się i akceptuję treść Regulaminu Pleneru Rzeźbiarskiego 2016. 

6. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Organizatora – Gminnego Ośrodka 

Kultury w Celestynowie ul. Regucka 1, autorskich praw majątkowych wykonanej rzeźby                    

w tym jej opublikowanie bez ograniczeń w zakresie terminu, wielokrotności oraz pól 

eksploatacji (telewizja, prasa, Internet) wyłącznie w celach niekomercyjnych. 

7. Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie mojego wizerunku w formie 

fotografii, filmu, w Internecie lub za pośrednictwem dowolnego medium na zasadach 

określonych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.                 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) przez Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą                           

w Celestynowie ul. Regucka 1 w celu niezbędnym do wykonania statutowych zadań GOK. 

8. Oświadczam, iż zostałam/-em poinformowana/-ny o celach pozyskania moich danych 

osobowych i uprawnieniach wynikających z przepisów ustawy w tym o prawie dostępu do 

treści swoich danych i ich poprawiania. Wyrażam dobrowolnie zgodę na zbieranie                             

i przetwarzanie moich danych osobowych, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie 

danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez 

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Celestynowie ul. Regucka 1 w celu niezbędnym do 

wykonania statutowych zadań GOK. 

 

…………………………………… 

         (data, czytelny podpis) 


