Konkurs fotograficzny: Jedz lokalnie, myśl globalnie.
Formularz zgłoszeniowy

Szkoła:

Adres:

Miejscowość:

Telefon:

Nauczyciel/Opiekun zespołu:

Klasa:

Liczba uczniów zgłaszających udział:

Telefon komórkowy Nauczyciela/Opiekuna zespołu:

E-mail Nauczyciela/Opiekuna zespołu:

Temat (proszę zaznaczyć jedną główną kategorię i dowolną liczbę tematów szczegółowych):
Główna

Żywność w naszym

kategoria

regionie
Kultura

Temat
szczegółowy

Tradycje
Gastronomia

Żywność i środowisko naturalne
Odpady i zanieczyszczenie
środowiska
Marnowanie – oszczędzanie
żywności

Lokalne systemy
żywnościowe
Ogrody/działki

Lokalne targi żywności

Bioróżnorodność w rolnictwie

Kooperatywy spożywcze

Rolnictwo ekologiczne/tradycyjne

Żywność sezonowa

Transport żywności
Opis fotoreportażu (prosimy o krótkie opisanie zdjęć):

………….………………..………………..……………….………….………………..………………..……………….

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz prosimy wysłać na adres: konkurs@zielonasiec.pl.

OŚWIADCZENIE
O udzieleniu praw do wykorzystania zdjęć przesłanych na konkurs “Jedz lokalnie, myśl globalnie”
organizowanym w ramach projektu "Jedz lokalne - myśl globalnie. Od szkolnych ogródków
do zrównoważonych systemów żywnościowych ".
Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:
akceptuję regulamin konkursu;
przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii;
przyjmuję na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii,
a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń
związanych z naruszeniem ich praw autorskich;
wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie;
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych wyłącznie
na potrzeby konkursu;
nie jestem pracownikiem/czką Organizatora, ani członkiem rodziny żadnego z pracowników;
wyrażam zgodę na publikację i rozpowszechnianie zgłaszanych zdjęć udzielając na nie licencji
Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL),
w całości dostępnej na stronie internetowej: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/,
a w szczególności na:
(1) publikację zdjęć na stronie internetowej www.eathink2015.org oraz na innych stronach
internetowych Organizatora i podmiotów współpracujących z Organizatorem w ramach
międzynarodowego projektu "EAThink2015. Global Learning for Change in EYD2015 and
Beyond: European Youth Engagement from School Gardens to Sustainable Food Systems",
(2) publiczne prezentację zdjęć w ramach wystawy Food Cloud Exhibition w Mediolanie, zgodnie
z zasadami powyższej licencji;

..............................
Miejscowość

.................
Data

………………………………...
Podpis nauczyciela/ki opiekuna grupy

Konieczne są podpisy wszystkich uczestników i uczestniczek zespołu zgłaszającego udział w konkursie lub ich
opiekunów prawnych (dla uczestników i uczestniczek poniżej 18 roku życia).
Imię uczestnika Nazwisko
Podpis
Imię opiekuna
Nazwisko
Podpis
uczestnika
uczestnika
prawnego
opiekuna
opiekuna
prawnego
prawnego

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

W przypadku, gdy na zdjęciach występuje osoba lub osoby, których wizerunek jest głównym
elementem fotografii, konieczne jest wypełnienie poniższej części (konieczne jest w takim
wypadku uzyskanie podpisu każdej osoby, lub jej opiekuna prawnego, występującej
na zgłaszanych zdjęciach), potwierdzającej zgodę na wykorzystanie wizerunku tych osób:
Ja, niżej podpisany, występujący na fotografiach zgłaszanych do konkursu „Jedz lokalnie, myśl globalnie”
organizowanym w ramach projektu "Jedz lokalnie - myśl globalnie. Od szkolnych ogródków
do zrównoważonych systemów żywnościowych", oświadczam, iż wyrażam zgodę na publikowanie przez
Organizatorów mojego wizerunku zgodnie z zasadami licencji Creative Commons Uznanie autorstwaNa tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL), w całości dostępnej na stronie internetowej:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/,

Data

Imię

Nazwisko

Podpis osoby
występującej na
zdjęciach

Proszę wypełnić poniższą tabelę w przypadku, gdy na zdjęciach występują osoby poniżej 18 roku życia
Data

Imię

Nazwisko

Podpis opiekuna
prawnego osoby
występującej na
zdjęciach

