Konkurs Kompozytorski Grohman Orchestra
„Klasyczna orkiestra - mała forma rozrywkowa”
KARTA ZGŁOSZENIA
Imię i nazwisko kompozytora:
Data i miejsce urodzenia:
Adres zamieszkania:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
Krótki życiorys artystyczny kompozytora:
OŚWIADCZENIA
W związku ze zgłoszeniem swojego utworu w Konkursie Kompozytorskim Grohman
Orchestra
„Klasyczna orkiestra - mała forma rozrywkowa” zwanego dalej
„utworem” oświadczam, że:
1) zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu i zobowiązuję się do jego
przestrzegania,
2) przysługują mi jako twórcy wszelkie prawa autorskie – osobiste i majątkowe do
tego utworu,
3) w przypadku przyznania mi nagrody wyrażam zgodę na nieodpłatne:
wykorzystanie partytur ww. utworu do wykonywania ww. utworu i rejestracji jego
wykonań do celów archiwalnych i promocyjnych Grohman Orchestra, prawykonanie
w czasie Koncertu specjalnego i dalsze wykonywanie utworu w ramach realizacji
celów założonych przez Organizatora, utrwalanie wykonań utworu w formie audio i
audio-video oraz wykorzystanie powstałych tak nagrań utworu do celów

promocyjnych i archiwalnych Organizatora na następujących polach eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – na zapis techniką cyfrową dźwięku i
obrazu, wytworzenie i wydanie na płycie CD oraz/lub DVD lub innych
nośnikach, wyłącznie w celach niekomercyjnych,
b. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania wykonania w sposób inny niż określony w lit. b
– do nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego
udostępniania wykonania na wybranych stronach internetowych.
d. wykorzystanie mojego wizerunku (fotografii) w celach reklamowych.
4) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przedstawionych przeze mnie danych
osobowych 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.) niezbędnych
do udziału w Konkursie i oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:
administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu jest Q4Q
Impresariat Artystyczny, wyżej wymienione dane osobowe przetwarzane będą do
celów związanych z organizacją Konkursu i nie będą udostępniane innym
podmiotom niż Organizator, posiadam prawo do udostępniania treści wyżej
wymienionych danych osobowych oraz ich poprawienia, podanie danych jest
dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości ubiegania się o udział w Konkursie.

……………………………………………
Miejscowość, data

……………………………………………
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