
  

Załącznik do  

REGULAMINU  

AKCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

pod nazwą  

„Koncerty Familijne  

w Filharmonii Gorzowskiej  

w sezonie artystycznym 2017/2018” 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

AKCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

pod nazwą „Koncerty Familijne w Filharmonii Gorzowskiej w sezonie 

artystycznym 2017/2018” 

 

 

1. Oświadczam, że jestem  autorem zgłoszonej propozycji hasła konkursowego oraz, że 

nie narusza ono jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów 

prawa. 

Imię i nazwisko uczestnika akcji  

 

Dane kontaktowe: 

Adres do korespondencji 

 

 

 

 

Nr telefonu  

 

Adres e-mail  

 

Propozycja hasła promującego 

cykl koncertów familijnych w 

kolejnym sezonie artystycznym 

2018/2019 

 

 

 

 

 



2. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia REGULAMINU AKCJI 

SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pod nazwą „Koncerty Familijne w Filharmonii 

Gorzowskiej”. 

3. Wyrażam zgodę na przeniesienie na Organizatora, na zasadzie wyłączności, 

nieodpłatnie autorskich praw majątkowych  do nieograniczonego w czasie i miejscu 

korzystania z  hasła reklamowego i  rozporządzania nim przez Organizatora na 

następujących polach eksploatacji:  

a) umieszczanie hasła reklamowego w materiałach informacyjnych Organizatora 

w celach promocji koncertów familijnych w sezonie artystycznym 2018/2019 

oraz w sieci Internet, w tym na stronach internetowych Filharmonii 

Gorzowskiej i miasta Gorzowa Wlkp., 

b) zamieszczanie hasła reklamowego na portalu „facebook” – profil Filharmonii 

Gorzowskiej, 

c) zamieszczanie hasła reklamowego w materiałach promocyjnych Organizatora i 

archiwalnych Organizatora,  

d) wykorzystywanie hasła reklamowego w każdej formie z użyciem wszelkich 

środków technicznych, w szczególności drukiem, techniką reprograficzną, w 

formie zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową za pomocą 

jakiegokolwiek nośnika informacji (film, płyta kompaktowa, CDR, CDRW, 

DVDR, DVDRW, nośniki typu „flash”), a także wprowadzenie  hasła do 

obrotu w jakiejkolwiek postaci w związku z organizowanymi koncertami  

familijnymi w sezonie artystycznym 2018/2019. 

4. W przypadku niezgodności z prawdą danych i  oświadczeń zawartych  w ww. 

Formularzu zgłoszeniowym, zgadzam się ponieść całkowitą i wyłączną 

odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zobowiązuję się pokryć w całości 

ewentualną szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty z tym związane. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora 

zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz. U. z 

2016r. poz. 922). 

 

                                                                ………………………………………………… 
                                                                                         Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego 


