
 
 
 
 
 

 
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA  
udziału w konkursie poplenerowym 

Spotkajmy się na… SPARingu 

 
 
NAZWISKO: …………………………………………………………………………………………… 
IMIĘ: …………………………………………………………………………………………....……… 
NR TELEFONU KONTAKTOWEGO …………………………………………………………..…… 
ADRES E-MAIL ………………………………………………………………………………….…… 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych umieszczonych         

w zgłoszeniu, w zakresie realizacji konkursu. Wyrażam również zgodę na podawanie do wiadomości           
publicznej mojego imienia, nazwiska w związku z udziałem w publikacjach poplenerowych. 

 
Udzielam nieodpłatnej, bezterminowej licencji niewyłącznej na korzystanie z fotografii z prawem           

udzielania sublicencji na ekspozycję fotografii w zakresie: 
1) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w            

tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
2) rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz          

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł              
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, z każdorazowym ujawnieniem ich                
autorstwa,  

w galeriach internetowych Organizatorów podsumowujących plener (spar.pl, fb.com/SPARPolska,        
rsf.rzeszow.pl, fb.com/RzeszowStreetPhoto), wystawach poplenerowych oraz materiałach      
marketingowych związanych z biegiem SPARing. 

 
Oświadczam, że jestem świadoma/-my dobrowolności podania danych oraz, że została/-łem          

poinformowana/-ny o prawie do wglądu do moich danych oraz możliwości ich poprawienia.  
 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/-łem się z zasadami udziału i je akceptuję. 
 
 
 

............................................................... 
(data i podpis) 
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Terminarz: 
● 9 kwietnia, godzina 10:00 ~ 15:00 – plener fotograficzny podczas biegu SPARing; 
● 12 kwietnia – termin przesyłania zdjęć poplenerowych; 
● 14 kwietnia – wybór zdjęć przez Jury powołane przez organizatorów i ogłoszenie wyników na 

stronach organizatorów; 
 
Sprawy organizacyjno – techniczne: 
● Zdjęcia muszą być wykonane podczas biegu SPARing w dniu 9 kwietnia; 
● Najlepsze prace należy przesłać na adres konkurs@rsf.rzeszow.pl w rozmiarze min. 2048px na            

dłuższym boku, w ilości nieprzekraczającej 3 szt, wraz z wypełnionym i podpisanym            
formularzem zgłoszeniowym (formularz należy czytelnie wypełnić i odesłać zeskanowany wraz          
ze zdjęciami); 

● Przesyłający prace, wyraża zgodę na ich późniejszą publikację na stronach Organizatorów,           
wraz z imieniem i nazwiskiem autora; 

● Przesłane prace muszą być wolne od wad prawnych takich jak na przykład naruszenie             
prawa ochrony wizerunku czy prawa autorskiego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za           
ewentualne naruszenia praw osób trzecich; 

● Zdjęcia należy przesłać bez dodanych podpisów wpływających na kompozycję obrazu (znaków           
wodnych). 

● Nagrody: 1 miejsce: bon na 300 zł do sklepów SPAR; 2 miejsce: bon na 150 zł; 3 miejsce: bon na 100 zł 
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