REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE
„GDAŃSZCZANIE NA SZKLANEJ PŁYCIE” edycja 2

1. Organizatorem projektu „Gdańszczanie na Szklanej Płycie” edycja 2 zwanego dalej Projektem jest Fundacja
Fotografii Analogowej i Klasycznych Technik Fotograficznych „Antykwariat Fotograficzny".
2. Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk.
3. Osoby biorące udział w projekcie będą pozowały do pamiątkowych portretów, które zostaną wykonane
za pomocą drewnianego aparatu wielkoformatowego w technice mokrej płyty kolodionowej, stosowanej przez
fotografów w II połowie XIX wieku.
4. Wykonane fotografie mieszkańców miasta staną się częścią wystawy fotograficznej.
5. W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy Gdańska, województwa pomorskiego oraz wszystkie osoby, które
na czas trwania wydarzenia utożsamią się z miastem Gdańsk.
6. W projekcie mogą wziąć udział osoby, które w dniu udziału w projekcie będą miały ukończone 18 lat. Osoby
niepełnoletnie mogą wziąć udział pod warunkiem uzyskania zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Jest to
związane z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku osoby biorącej udział w projekcie.
7. Osoby chcące wziąć udział w projekcie muszą wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
http://www.antykwariatfotograficzny.pl/gdanszczanie-na-szklanej-plycie-edycja-2-formularz-rekrutacyjny/
Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem uczestnika do
udziału w projekcie.
8. Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane od 10 do 23 czerwca 2013 roku.
9. Liczba osób mogących wziąć udział w projekcie jest ograniczona. Uczestnicy zakwalifikowaniu do udziału w
projekcie zostaną o tym powiadomieni najpóźniej 24-go czerwca 2013 roku.
10. Udział w projekcie oznacza zgodę na rozpowszechnianie wizerunku, na warunkach określonych w
załączonym dokumencie „Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku "Gdańszczanie na szklanej płycie” edycja 2.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia uczestnikowi udziału w projekcie bez podania przyczyny.

……………………………………………….
(miejscowość i data)

……………………………………………….
(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
"Gdańszczanie na szklanej płycie" edycja 2

Ja ………………………………………………………………… zamieszkały / zamieszkała w …………………………..
przy ulicy ………………………………………………………………. Pesel ………………………………………………..
tel. kontaktowy ………………………………………….. email ………………………………………………………………

wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych
za pośrednictwem dowolnego medium poprzez publikację fotografii wykonanych w ramach realizowanego
projektu fotograficznego pt: „Gdańszczanie na szklanej płycie” edycja 2 przez Fundację Fotografii Analogowej
i Klasycznych Technik Fotograficznych „Antykwariat Fotograficzny” oraz fotografów: Magdalenę Ubysz, Adrianę
Nowicką, Aleksandrę Wolter.*
Jednocześnie oświadczam, że wykonane fotografie nie naruszają moich dóbr osobistych. Fotografie zostaną
wykorzystane do promocji i komunikacji projektu pt: „Gdańszczanie na szklanej płycie” edycja 2, którego byłem /
byłam uczestnikiem / uczestniczką w części pozowania do zdjęć podczas sesji fotograficznej.
Zgadzam się na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego imienia i nazwiska, wywiadów i nagrań z moją osobą,
fotografii powstałych podczas sesji fotograficznej oraz dokumentacji przebiegu sesji fotograficznej w formie
fotograficznej i/lub video we wszelkich publikacjach związanych z projektem, materiałach informacyjnopromocyjnych służących promocji projektu, przygotowanych przez podmioty nadzorujące i realizujące projekt oraz
za pośrednictwem pozostałych podmiotów współpracujących, na plakatach, ulotkach, broszurach, folderach,
w gazetach, telewizji, internecie, radio, wystawach i konkursach fotograficznych, a w szczególności na stronach
internetowych autorów fotografii, na stronie internetowej Fundacji Fotografii Analogowej i Klasycznych Technik
Fotograficznych „Antykwariat Fotograficzny”, na stronie internetowej projektu a także na wystawie fotograficznej.
Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych
niezbędnych do realizacji projektu i procesu jego promocji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

……………………………………………….
(miejscowość i data)
* niepotrzebne skreślić
Dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk

……………………………………………….
(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU DZIECKA
"Gdańszczanie na szklanej płycie" edycja 2

Ja ………………………………………………………………… zamieszkały / zamieszkała w …………………………..
przy ulicy ………………………………………………………………. Pesel ………………………………………………..
tel. kontaktowy ………………………………………….. email ………………………………………………………………
wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka:
imię i nazwisko: ..................................................................................................................................................
bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem dowolnego medium poprzez publikację fotografii
wykonanych w ramach realizowanego projektu fotograficznego pt: „Gdańszczanie na szklanej płycie” edycja 2
przez

Fundację

Fotografii

Analogowej

i Klasycznych Technik Fotograficznych „Antykwariat Fotograficzny” oraz fotografów: Magdalenę Ubysz, Adrianę
Nowicką, Aleksandrę Wolter.*
Jednocześnie oświadczam, że wykonane fotografie nie naruszają dóbr osobistych mojego dziecka. Fotografie
zostaną wykorzystane do promocji i komunikacji projektu pt: „Gdańszczanie na szklanej płycie” edycja 2, którego
dziecko było uczestnikiem w części pozowania do zdjęć podczas sesji fotograficznej.
Zgadzam się na nieodpłatne rozpowszechnianie imienia i nazwiska mojego dziecka, wywiadów i nagrań z moim
dzieckiem, fotografii powstałych podczas sesji fotograficznej oraz dokumentacji przebiegu sesji fotograficznej w
formie fotograficznej i/lub video we wszelkich publikacjach związanych z projektem, materiałach informacyjnopromocyjnych służących promocji projektu, przygotowanych przez podmioty nadzorujące i realizujące projekt oraz
za pośrednictwem pozostałych podmiotów współpracujących, na plakatach, ulotkach, broszurach, folderach,
w gazetach, telewizji, internecie, radio, wystawach i konkursach fotograficznych, a w szczególności na stronach
internetowych autorów fotografii, na stronie internetowej Fundacji Fotografii Analogowej i Klasycznych Technik
Fotograficznych „Antykwariat Fotograficzny”, na stronie internetowej projektu a także na wystawie fotograficznej.
Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych oraz
danych osobowych mojego dziecka, niezbędnych do realizacji projektu i procesu jego promocji zgodnie z Ustawą
z

dnia

29

sierpnia

1997

roku

o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

……………………………………………….
(miejscowość i data)
* niepotrzebne skreślić
Dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk

……………………………………………….
(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

