Załącznik Nr 1 do Regulaminu
Konkursu na stworzenie logo
Aquaparku FALA

...................................................................
miejscowość i data

KARTA ZGŁOSZENIA
Ja niżej podpisany/a, ....................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
oświadczam, że złożony przeze mnie projekt logo Aquaparku FALA, w konkursie
organizowanym przez Aqua Park Łódź Sp. z o.o. jest mojego autorstwa, nie narusza praw osób
trzecich, w szczególności praw osobistych i majątkowych praw autorskich oraz nie był
zgłoszony do innego konkursu.
Oświadczam również, że z chwilą wyboru projektu logo Aquaparku FALA mojego
autorstwa jako zwycięskiego:
1) wyrażam zgodę na:
- nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu na projekt logo Aquaparku FALA,
autorskich praw majątkowych do projektu logo w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880) na polach eksploatacji
wymienionych w § 4 Regulaminu Konkursu,
- wykorzystanie przez Organizatora projektu logo Aquaparku FALA na polach eksploatacji
wymienionych w § 4 Regulaminu Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych
przy wykonywaniu nabytych autorskich praw majątkowych,
- gotowość do współpracy merytorycznej i realizacyjnej mającej na celu ostateczne
opracowanie i wykonanie zwycięskiego projektu,
2) zrzekam się pośrednictwa jakichkolwiek organizacji zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi, dotyczącego jakichkolwiek praw do projektu graficznego logo,
3) osoby trzecie nie uzyskały, ani nie uzyskują i nie będą uzyskiwać autorskich praw
majątkowych do projektu graficznego logo,
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4) w razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Organizatorowi z tytułu
naruszenia przysługujących mu praw autorskich w wyniku korzystania z projektu graficznego
logo, zobowiązuję się do samodzielnego zaspokojenia tego roszczenia w całości.
5) wyrażam zgodę na:
- przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail) dla potrzeb
niezbędnych do realizacji Konkursu na stworzenie logotypu Aquaparku FALA w Łodzi,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922),
- umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, na stronie internetowej
http://aquapark.lodz.pl oraz w materiałach promocyjno-informacyjnych konkursu.
6) zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Aqua Park
Łódź Sp. z o. o., al. Unii Lubelskiej 4, 94-208 Łódź,
7) podanie danych jest dobrowolne,
8) oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do dostępu
do treści moich danych i ich poprawieniu.
9) zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.

.......................................................................
czytelny podpis Uczestnika konkursu
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