KARTA ZGŁOSZENIA
DO MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO
EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY WROCŁAW 2016
Imię i nazwisko kompozytora
Data i miejsce urodzenia
Narodowość
Obywatelstwo
Adres zamieszkania

Nr telefonu
Adres e-mail
Tytuł utworu:
Czas trwania utworu:
Krótka nota biograficzna kompozytora:

Załącznik : fotografia kompozytora

OŚWIADCZENIA
W związku ze zgłoszeniem wyżej wymienionego utworu do udziału w Międzynarodowym Konkursie
Kompozytorskim organizowanym przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
w ramach wydarzenia Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016, oświadczam, że:
1) zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się
do jego przestrzegania;
2) przysługują mi jako twórcy wszelkie i wyłączne prawa autorskie – osobiste i majątkowe do
zgłoszonego utworu;
3) zgłoszony utwór jest oryginalny, nie był dotąd nigdy wykonywany, ani publikowany;
4) w przypadku przyznania mi jednej z nagród lub wyróżnienia wyrażam zgodę na publikację
przesłanego zdjęcia przedstawiającego mój wizerunek, za pośrednictwem dowolnego medium
do celów promocyjnych i archiwizacyjnych Konkursu i Organizatora bez konieczności
każdorazowego zatwierdzania;
5) w przypadku przyznania mi I Nagrody zobowiązuję się do przekazania Organizatorowi
materiałów wykonawczych zgłoszonego utworu w terminie do 31 stycznia 2017 r. i wyrażam
zgodę na nieodpłatne:
a) wykorzystanie partytury i materiałów wykonawczych zgłoszonego utworu do prawykonania
utworu, dalszych wykonań utworu oraz rejestracji tych wykonań przez Organizatora oraz
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przez Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego z siedzibą we Wrocławiu,
pl. Wolności 1, 50-071 Wrocław – instytucję kultury miasta Wrocławia, współprowadzoną
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo
Dolnośląskie, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK
38/2014 – w okresie jednego roku od ogłoszenia wyników Konkursu,
b) wykorzystanie nagrań utworu na następujących polach eksploatacji:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – na zapis techniką cyfrową dźwięku i obrazu,
wytworzenie i wydanie na płycie CD oraz/lub DVD lub innych nośnikach,
- w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
- w zakresie rozpowszechniania nagrania w sposób inny niż określony w tiret 2 – do
nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania nagrań
na wybranych stronach internetowych;
6) wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych niezbędnych do
udziału w Konkursie przez Organizatora Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) i oświadczam,
że zostałem poinformowany, iż:
a) administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu jest Akademia
Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław;
b) wyżej wymienione dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z organizacją
Konkursu i nie będą udostępniane innym podmiotom niż Organizator;
c) posiadam prawo do dostępu do wyżej wymienionych danych osobowych oraz ich
poprawiania;
d) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości ubiegania się o udział w Konkursie.

……………………………………………
Miejscowość, data

……………………………………………
Czytelny podpis uczestnika
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