KARTA INDYWIDUALNEGO ZGŁOSZENIA NA TURNIEJ POLSKICH
AKADEMII MUZYCZNYCH w ŁODZI w dn. 14-15 czerwca 2022 r.
Dane osobowe

I.

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………….
Data i miejsce urodzenia ………………………………………………..………………..
PESEL …………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………
Telefon ………………………… mail: ……………………………………………………..
Uczelnia, wydział, rok studiów ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
Pedagog prowadzący ……………………………………………………………………….
II.

Repertuar

Utwory wykonywane na Turnieju:
1. ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
III.

Oświadczenie

1. Wyrażam zgodę na udział

w

Turnieju Polskich Akademii

Muzycznych w kategorii głosu ………………………. .
2. Oświadczam,

że

zapoznałam/zapoznałem

się

z

Regulaminem

Turnieju i w całości akceptuję jego treść.
3. Zgłaszam udział w Turnieju z akompaniatorem Teatru/własnym*.
4. Wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych jako
uczestnika Turnieju (imię, nazwisko, rok studiów, uczelnia, wydział,
pedagodzy

prowadzący)

oraz

wyrażam

zgodę

na

filmową

i

fotograficzną rejestrację moich występów (przy użyciu wszelkich
aktualnie znanych technik) i ich wykorzystanie przez Teatr Wielki w
Łodzi w celach marketingowych, promocyjnych i dokumentacyjnych
(w tym archiwizacyjnych).

*niepotrzebne skreślić
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Ponadto przenoszę nieodpłatnie na Teatr Wielki w Łodzi prawa
pokrewne do artystycznych wykonań powstałych w ramach mojego
udziału w Turnieju Polskich Akademii Muzycznych bez żadnych
ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich znanych w
chwili podpisania niniejszego oświadczenia polach eksploatacji, w
tym w szczególności do:
a) utrwalania i zwielokrotniania – w całości lub w części artystycznych wykonań techniką cyfrową;
b) wprowadzania utrwalonych artystycznych wykonań – w całości
lub w części - do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy;
c) nadawania, reemitowania oraz odtwarzania – w całości lub w
części - artystycznych wykonań, a także umieszczenia ich utrwaleń
w radiu i telewizji, na stronach internetowych, na portalach
społecznościowych oraz na kanałach filmowych i kanałach YouTube;
d) publikowania zdjęć z mojego udziału w Turnieju w prasie,
telewizji, na stronach internetowych, portalach społecznościowych,
kanałach filmowych i kanałach YouTube, w wydawnictwach Teatru
lub wydawnictwach wskazanych przez Teatr.

………………………………..
(miejscowość, data)

…………………………………….
(czytelny podpis)
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