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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu fotograficznego i filmowego EtnoSedno – tradycja i współczesność kultury 
ludowej Małopolski i Górnego Śląska 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA  

NA KONKURS FOTOGRAFICZNY I FILMOWY   

EtnoSedno - tradycja i współczesność kultury ludowej Małopolski i Górnego Śląska 

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 
2. Numer kontaktowy (numer telefonu) …………………………………………………………………………..…...……  

 
3. Wiek ………………………………………………………………………………………… 

 
4. Opis zdjęć lub filmu (tytuł, miejsce i data wykonania) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

5. Krótki opis zdjęcia lub filmu wyjaśniający związek z kulturą ludową (max. 2000 znaków). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Oświadczenie autora fotografii/filmu 
Oświadczam, że  

• Zapoznałam/-em się z Regulaminem konkursu fotograficznego i filmowego EtnoSedno - 
tradycja i współczesność kultury ludowej Małopolski i Górnego Śląska i w pełni akceptuję 
jego treść oraz zobowiązuję się do przestrzegania zasad i wypełnienia wszelkich 
warunków formalnych określonych przez Organizatorów. 

● Uzyskałam/-em zgodę (którą jestem w stanie wykazać)  osób, których wizerunki utrwalono 
na fotografii/filmie, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w 
zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno-reklamowych. Ponadto oświadczam, 
że wypełniłam/-em wobec tych osób obowiązek informacyjny o którym mowa w § 8 
Regulaminu. 

 
               ……………………………………                                                           …………………………………… 

                data  i miejscowość                           czytelny podpis 

• Wyrażam zgodę na rejestrację i przetwarzanie mojego wizerunku podczas wręczenia 
nagród (jeżeli będę uczestnikiem) w celu dokumentacji i promocji Konkursu zgodnie 
z  zapisami zawartymi w § 7 ust. 5 Regulaminu. 

 
               ……………………………………                                                           …………………………………… 

                data  i miejscowość                           czytelny podpis 

 
Oświadczenie Rodzica/ Opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu 

Ja, (imię i nazwisko) 

……………………………………………………………………………………………………… 
niniejszym oświadczam, że  

● Zapoznałam/-em się z Regulaminem konkursu fotograficznego i filmowego EtnoSedno - 
tradycja i współczesność kultury ludowej Małopolski i Górnego Śląska i w pełni akceptuję 
jego treść. 

● Moja córka/syn jestem autorem nadesłanej fotografii/filmu. 
● Uzyskałam/-em zgodę (którą jesteśmy w stanie wykazać) osób, których wizerunki 

utrwalono na fotografii/filmie, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych 
wizerunków w  zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno-reklamowych. 
Ponadto oświadczam, że wypełniłam/-em wobec tych osób obowiązek informacyjny 
o  którym mowa w § 8 Regulaminu. 

 
       ……………………………………                                                            …………………………………… 

                data  i miejscowość                                           czytelny podpis Rodzica/opiekuna 

• Wyrażam zgodę na rejestrację i przetwarzanie wizerunku niepełnoletniego uczestnika, 
będącego pod moją opieką podczas wręczenia nagród (jeżeli będzie uczestnikiem) w  celu 
dokumentacji i promocji Konkursu zgodnie z zapisami zawartymi w § 7 ust. 5 Regulaminu. 

 
               ……………………………………                                                           …………………………………… 

                data  i miejscowość              czytelny podpis Rodzica/opiekuna 


