FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do Konkursu dla dziennikarzy mediów polonijnych działających na terenie Litwy, Łotwy, Estonii,
Rosji, Ukrainy, Czech i Mołdawii w ramach 3. edycji kampanii #KtoTyJesteś organizowanej przez
Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” stanowiącej realizację strategicznych celów „Rządowego
programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020”.
Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z Materiałem
dziennikarskim na adres email: ktotyjestes@pol.org.pl do 15 listopada 2021, do godziny 23:59.
Poniższe dane proszę wypełnić drukowanymi literami.

Imię i nazwisko autora/autorów Materiału dziennikarskiego
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Dane kontaktowe autora/autorów Materiału dziennikarskiego (nr telefonu, adres e-mail)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Tytuł Materiału dziennikarskiego
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Rodzaj materiału dziennikarskiego (zaznaczyć właściwe)
- publikacja prasowa
- publikacja online
- materiał audio
- materiał wideo

Nazwa medium, w którym Materiał został opublikowany/wyemitowany
(tytuł prasowy, nazwa i adres serwisu internetowego, nazwa stacji radiowej/telewizyjnej)
………………………………………………………………………………………………................................................................
...................................................................................................................................................................

Data publikacji/emisji Materiału ..............................................................................................................
Czas trwania audycji/wideo ………….........................................................................................................
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Ja, niżej podpisany, oświadczam, że przekazuję/przekazujemy Organizatorowi Konkursu nieodpłatnie
licencję niewyłączną do Materiałów dziennikarskich, rozpowszechniania oraz dokonywania
niezbędnych opracowań, skrótów oraz innych modyfikacji materiałów dziennikarskich
zgłoszonych w Konkursie, które Organizator uzna za stosowne i wskazane dla prawidłowej
realizacji założeń Konkursu. Jednocześnie upoważniam/y Fundację, na zlecenie której organizowany
jest Konkurs, do ich prezentacji w nieograniczonym zakresie, terminie i terytorium.
Oświadczam/y, że posiadam/y wyłączne prawa autorskie do Materiału lub stosowne licencje i że
zgłoszony utwór nie narusza praw osób trzecich; oraz że rozpowszechnienie utworu nie będzie
prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku przedstawianych osób, o ile Materiał będzie
zawierał wizerunki osób.
Oświadczam/y, że jestem autorem/ jesteśmy autorami zgłoszonej pracy i ponoszę/ponosimy
wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w przedłożonej
pracy.
Zapoznałem się z zasadami oraz Regulaminem Konkursu.

.........................................................................
Data
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podpis autora/ autorów Materiału dziennikarskiego

Oświadczam/y, że posiadam/y zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku osób występujących w
Materiale dziennikarskim w celu upowszechniania wiedzy o języku polskim i dwujęzyczności oraz
wszelkich czynności związanych z Konkursem w zakresie opisanym w Regulaminie Konkursu przy
zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).

.........................................................................
Data
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podpis autora/ autorów Materiału dziennikarskiego
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