XIII Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej DANIELKA 2019
Zgłoszenie udziału w Danielkowym Konkursie
Nazwa / Imię i nazwisko Wykonawcy:

Dane kontaktowe Wykonawcy:
Imię i nazwisko

Adres

Adres e-mail

Nr telefonu

Organizator będzie wykorzystywał dane kontaktowe wyłącznie do celów związanych z organizacją imprezy i nie będzie ich udostępniał osobom
trzecim, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Skład zespołu:
Imię i nazwisko

Instrument / wokal, wymagania techniczne nagłośnienia

Wymagany nocleg
piątek

sobota

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Prezentowane utwory:
Tytuł

Autor słów

Autor muzyki

Oświadczenie dla: Stowarzyszenie Chałupa Chemików, ul. Danielki 122, 34-371 Ujsoły:
Niniejszym oświadczam(y), iż posiadam(y) pełne autorskie prawa majątkowe do powyższych utworów słowno- muzycznych. Oświadczam(y), że
utwory nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Jednocześnie wyrażam(y) zgodę na przekazanie praw autorskich,
(niewyłącznych) praw majątkowych do utworu w zakresie:
- utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów – wytwarzania egzemplarzy utworu bez względu na technikę, ilość i wielkość nakładu;
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo
egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu
terytorialnym, wprowadzenie korekty i dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu;
oraz praw pokrewnych z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska Autora (Autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty oraz z obowiązkiem
przekazania Autorowi 1 egzemplarza każdego wydania.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego utworu powoduje przeniesienie własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez
względu na formę w jakiej został dostarczony.

Nominacje
Nazwa i data imprezy (imprez), na której (których) przyznano nominację do Danielkowego Konkursu 2019

Do zgłoszenia dołączam:
- Teksty obydwu utworów wraz chwytami gitarowymi (w pliku edytowalnym, np. .doc .odt, .txt)
- Pliki mp3 / linki z nagraniem obu piosenek, w wykonaniu i aranżacji zbliżonej do planowanej podczas Konkursu
Wysłanie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia na adres konkurs@festiwal.danielka.com.pl oznacza akceptację regulaminu, który znajduje się na stronie internetowej
http://festiwal.danielka.com.pl/konkurs2019-regulamin
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na konkurs odbywający się w ramach Festiwalu Danielka 2019, organizowany przez
Stowarzyszenie „Chałupa Chemików”. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich
poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
Prosimy o przesłanie wypełnionego dokumentu w postaci zapisanego formularza pdf, a także wersji wydrukowanej, podpisanej i zeskanowanej lub sfotografowanej.

Podpis(y)

