Oświadczenie Uczestnika konkursu JAWOR-PARKIET DESIGN AWARDS
_______________________________________________
(imię i nazwisko)

________________________________________________
(PESEL)

Oświadczam, że:
Przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego projektu konkursowego (render/realizacja).
Zobowiązuje się do udzielenia Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publiczne
udostępnienie projektów przez Organizatora między innymi na stronie www.jawor-parkiet.pl, na potrzeby realizacji i promocji
Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia projektu i realizacji Konkursu, w tym w szczególności
wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie projektów każdą techniką, przesyłanie
projektów innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, a także na przekazanie nadesłanych
projektów Jury w celu ich oceny zgodnie z punktem 5 niniejszego Regulaminu;
Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie projektów bez ograniczeń terytorialnych oraz opublikowanie
jego imienia, nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także na ich wykorzystywanie w celach
promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie projektów każdą techniką,
w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez
ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie projektu poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych,
Internecie i Intranecie, TV, w katalogach i podczas wystaw.
Zwalniam Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie projektów. W przypadku
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń zobowiązuję się do
uregulowania wszystkich związanych z tym faktem zobowiązań. W przypadku pokrycia przez Organizatora jakichkolwiek roszczeń
osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń ureguluję wszystkie związane z tym faktem
koszty.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ww. oświadczeniu w celu uczestnictwa w
konkursie. Wszelkie dane osobowe wykorzystane będą wyłącznie w celach konkursowych.

________________________________________________
(data i podpis)

Producent Podłóg Drewnianych
Jawor-Parkiet
ul. Grunwaldzka 87
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel.: +48 56 474 80 85
fax: +48 56 472 44 85
NIP: 8771164376
REGON: 870462741

Dział Handlu

tel.: +48 733 003 003, 733 003 004
tel.: +48 500 211 417
dzial.handlu@jawor-parkiet.pl

Sekretariat

tel./fax: +48 56 474 80 85
sekretariat@jawor-parkiet.pl

