zał. nr 2 do Regulaminu Konkursu

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Kompozytorskiego
imię i nazwisko kompozytora:
data i miejsce urodzenia:
adres zamieszkania:
numer telefonu:
adres e-mail:
krótki życiorys artystyczny (jako załącznik)

Oświadczenie
W związku ze zgłoszeniem do Konkursu Kompozytorskiego na piosenkę pt. Mężczyzna somnambuliczny organizowanego
w ramach Benefisu dojrzałości 2018 swojego utworu zwanego dalej „utworem” oświadczam, że:
1.

zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuję jego postanowienia,

2.

jako twórca samodzielnie dysponuję wszelkimi prawami autorskimi do skomponowanej przeze mnie muzyki

3.

w przypadku wybrania przez jury mojego utworu:

(osobistymi i majątkowymi),
a)

zobowiązuję się do zaaranżowania go na skład podany w Regulaminie Konkursu (z możliwością użycia
dodatkowych instrumentów po konsultacji z Organizatorem) w określonym w Regulaminie terminie,

b)

wyrażam zgodę na ingerencję w aranż utworu ze strony Organizatora (tylko w uzasadnionym przypadku)

c)

wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie partytur utworu do jego wykonania i rejestracji dla celów
archiwalnych oraz promocyjnych Benefisu dojrzałości,

d)

wyrażam zgodę na nieodpłatne prawykonanie utworu podczas uroczystej gali Benefis dojrzałości 2018 oraz

e)

wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wykonań utworu w formie audio i audio-video oraz

na późniejsze wykonania w ramach działalności Organizatora,
wykorzystywanie powstałych tak nagrań dla celów promocyjnych i archiwalnych Organizatora 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, wyłącznie
w celach niekomercyjnych,

•

w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono

•

w zakresie rozpowszechniania wykonania w sposób inny niż określony powyżej – do

– wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania
wykonania na wybranych stronach internetowych (w tym w ramach serwisów
streamingowych, takich jak YouTube, Vimeo etc.),
f)
4.

wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku (fotografii) w celach reklamowych.

W przypadku przyznania mi nagrody zobowiązuję się do umieszczania pełnego tytułu utworu oraz informacji
o okolicznościach jego powstania we wszelkich ewentualnych wydaniach nutowych nagrodzonej kompozycji oraz
wszelkich innych odsyłających doń zestawieniach (np. strony Wikipedii etc.): „Utwór skomponowany na potrzeby
Konkursu Kompozytorskiego organizowanego w ramach Benefisu dojrzałości 2018.”

5.

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:
a)

administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu jest Akademia Muzyczna
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku,

b)

wyżej wymienione dane osobowe przetwarzane będę do celów związanych z organizacją Konkursu i nie
będą udostępniane podmiotom innym niż Organizator,

c)

posiadam prawo do udostępniania treści wyżej wymienionych danych osobowych oraz ich poprawiania,

d)

podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania równoznaczna jest z brakiem możliwości
ubiegania się o udział w konkursie.

……………………………………….

……………………………………….

miejscowość, data

czytelny podpis uczestnika

