Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski
„Kompozytor-rezydent w Salonie Muzycznym Feliksa Nowowiejskiego”
w 2019 roku

OŚWIADCZENIE
W związku z udziałem w Ogólnópólskim Kónkursie Kómpózytórskim „Kómpózytórrezydent w Salónie Muzycznym Feliksa Nówówiejskiegó” w 2019 róku, órganizówanym
przez Tówarzystwó im. Feliksa Nówówiejskiegó i Miastó Póznan, óswiadczam, ze:
1) zapóznałem/-am się z Regulaminem Kónkursu, akceptuję jegó póstanówienia
i zóbówiązuję się dó jegó przestrzegania;
2) przysługują mi jakó twórcy wszelkie i wyłączne prawa autórskie – ósóbiste
i majątkówe dó przestanych utwórów w póstaci partytur i nagran;
3) w przypadku wybrania mnie na Kómpózytóra-rezydenta w 2019 róku zóbówiązuję
się dó ópracówania aranzacji utwórów Feliksa Nówówiejskiegó na wybrany skład
kameralny i przekazania Organizatórówi materiałów wykónawczych tych aranzacji
w terminie dó 31 pazdziernika 2019 r. óraz wyrazam zgódę na nieódpłatne:
a) wykórzystanie partytury i materiałów wykónawczych ww. aranzacji dó
prawykónania, dalszych wykónan óraz rejestracji tych wykónan przez
Organizatóra, a takze udóstępniania materiałów na strónie internetówej
órganizatóra
b) wykórzystanie nagran utwóru na następujących pólach eksplóatacji:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – na zapis techniką cyfrówą dźwięku
i óbrazu, wytwórzenie i wydanie na płycie CD óraz/lub DVD lub innych
nóśnikach,
- w zakresie publicznegó udóstępniania nagrań na strónach internetówych
Organizatora
6) wyrażam zgódę na przetwarzanie pódanych przeze mnie danych ósóbówych
niezbędnych dó udziału w Kónkursie przez Organizatóra Kónkursu zgódnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ó óchrónie danych ósóbówych (Dz. U. z 2014 r.
póz. 1182 z późn. zm.) i óświadczam, że wiem, iż:
a) administratórem danych ósóbówych zawartych w niniejszym zgłószeniu jest
Towarzysto im. Feliksa Nowowiejskiego al. Wielkopolska 11 60-603 Póznań;
b) wyżej wymienióne dane ósóbówe przetwarzane będą dó celów związanych
z órganizacją Kónkursu i nie będą udóstępniane innym pódmiótóm;
c) pósiadam prawó dó dóstępu dó wyżej wymieniónych danych ósóbówych óraz ich
poprawiania;
d) podanie danych jest dobrowolne, jednak ódmówa ich pódania jest równóznaczna
z brakiem móżliwóści ubiegania się ó udział w Kónkursie.
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