
OŚWIADCZENIE

zał. nr 2 do Regulaminu

W związku ze zgłoszeniem do II Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Henryka Mikołaja Góreckiego 
(zwanego dalej „Konkursem”) swojego utworu (zwanego dalej ,,Utworem") 

Oświadczam, że:

— wykorzystanie partytur ww. Utworu do jego wykonywania i rejestracji jego wykonań do celów archiwalnych 
 i promocyjnych Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego, 
 
— wykorzystanie mojego wizerunku (fotograi) w celach reklamowych,

— prawykonanie Utworu w trakcie Międzynarodowych Dni Henryka Mikołaja Góreckiego i dalsze wykonywanie 
 utworu  w ramach realizacji celów statutowych Organizatora, 

— utrwalanie wykonań Utworu w formie audio i audio-video oraz wykorzystanie powstałych tak nagrań Utworu 
 do celów promocyjnych i archiwalnych Organizatora na następujących polach eksploatacji: 

— w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — na zapis techniką cyfrową dźwięku i obrazu,
 wytworzenie i wydanie na płycie CD oraz/lub DVD lub innych nośnikach, wyłącznie 
 w celach niekomercyjnych, 

— w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono – 
 wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

— w zakresie rozpowszechniania wykonania w sposób inny niż określony powyżej – 
 do nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania 
 wykonania na wybranych stronach internetowych (w tym w ramach serwisów 
 streamingowych, takich jak YouTube, Vimeo etc.), 

zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu i zobowiązuję się do jego przestrzegania

 
jako twórca/twórczyni samodzielnie dysponuję wszelkimi prawami autorskimi 
– osobistymi i majątkowymi – do tego Utworu

 
w przypadku przyznania mi nagrody wyrażam zgodę na nieodpłatne: 

w przypadku przyznania mi nagrody zobowiązuję się do umieszczania pełnej nazwy Utworu 
oraz informacji o okolicznościach jego powstania we wszelkich ewentualnych wydaniach 
nutowych nagrodzonego Utworu oraz wszelkich innych odsyłających doń zestawieniach 
(np. strony Wikipedii etc.): Utwór powstał na potrzeby II Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego 
im. Henryka Mikołaja Góreckiego zorganizowanego przez Filharmonię Śląska im. Henryka 
Mikołaja Góreckiego,

Zrozumiałem zasady przetwarzania danych osobowych i oświadczam, iż zapoznałem/-am się 
z treścią Klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych przez Organizatora 
Konkursu i nie zgłaszam do niej zastrzeżeń.

data i podpis Uczestnika:  .......................................................
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