LAMPA OLED – OŚWIETLENIE MIEJSCA PRACY
KARTA ZGŁOSZENIA
Osoba zgłaszająca uczestnictwo w konkursie (autor lub reprezentant zespołu)
Imię i nazwisko:
Podpis

Adres dla dalszej korespondencji

e-mail:

tel./fax:

Zespół (prosimy podać dane dotyczące wszystkich współautorów – członków zespołu)
Imię i nazwisko
adres
Podpis

Dane identyfikujące wyrób
6 – cyfrowe godło:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych na potrzeby
postępowania konkursowego w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu konkursu, jak również w celu przesyłania mi materiałów reklamowych i informacji
przez Organizatora i Sponsorów Konkursu.
Wyrażam zgodę na: prezentację zgłoszonej pracy konkursowej na wystawie pokonkursowej, możliwość reprodukcji pracy konkursowej i publikacji w wydawnictwach
pokonkursowych, prezentację pracy konkursowej oraz podania imion i nazwisk osób wskazanych jako autorzy i współautorzy prac konkursowych do publicznej
wiadomości na stronach internetowych Organizatorów i Współorganizatorów (m.in www.pzpo.pl i www.lighfair.pl )
W wypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia za nadesłaną pracę konkursową zobowiązuję się również niezwłocznie przenieść całość autorskich praw
majątkowych do pracy, a także do jej części, zezwalając na jej wykorzystanie przez Organizatora i Sponsorów poprzez: - prezentację graficzną w Internecie, w
materiałach promocyjnych, informacyjnych i reklamowych Organizatora oraz Sponsorów Konkursu, w broszurach informacyjnych i gazetach branżowych - w formie
papierowej lub elektronicznej, bez względu na rodzaj nośnika, - publiczne prezentowanie pracy przez Organizatora Konkursu oraz Sponsorów w ich siedzibach oraz
poza w miejscach i czasie przez Organizatora oraz Sponsorów określonych.
W wypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia wyrażam zgodę na przygotowanie i prezentację oświetlenia będącego przedmiotem zgłoszonej pracy konkursowej w
formie prototypu podczas Międzynarodowych Targów Oświetleniowych w Warszawie w trakcie ogłoszenia wyników Konkursu w marcu 2015 roku oraz w miejscach i
czasie przez Organizatora i Sponsorów określonych .
W przypadku decyzji o realizacji oświetlenia będącego przedmiotem zgłoszonej pracy konkursowej producent oświetlenia zobowiązuje się do dokonania wszelkich
uzgodnień z Autorem ( lub Zespołem Autorskim ) z zachowaniem praw autorskich na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83).
Uwaga: W przypadku decyzji o wdrożeniu zgłoszonej pracy konkursowej do produkcji, sponsor zobowiązany jest do dokonania wszelkich uzgodnień z Autorem (lub
Zespołem Autorskim) z zachowaniem praw autorskich na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. nr 24, poz. 83).
Data __________________ Podpis ___________________________________
Podpisanie niniejszej karty jest równoznaczne z przyjęciem warunków zawartych w regulaminie konkursu.

