ЗАЯВКА
НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ВІДЕОМАПІНГУ
В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЮ СВІТЛА
KYIV LIGHTS FESTIVAL 2017
МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС ВІДЕОМАПІНГУ (надалі – Конкурс) В РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО
ФЕСТИВАЛЮ KYIV LIGHTS FESTIVAL 2017 (надалі – Фестиваль)

1. Контактна інформація
ПІБ / Найменування юридичної особи

Статус заявника
Автор:

Правовласник:

Адреса заявника
Країна:

Місто:

Адреса:

Телефон:

E-mail:
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Індекс:

Веб-сайт:

Skype:

2. Інформація про Твір
Назва Твору

ПІБ/псевдонім/назва
автора:

Правовласник:

Рік створення Твору:

Країна, де був створений
Твір:

Стислий зміст Твору:

3. Технічні вимоги до Твору:
1. За своїми параметрами наданий автором твір повинен відповідати технічному
завданню, наданому Організатором конкурсу.
2. Програмне забезпечення, яке використовуєте у творі (впишіть назви програм):

2017 Kyiv Lights Festival. All Rights Reserved.

4. Згода з Правилами Конкурсу
Підтвердження авторських прав:
Відправляючи Твір на конкурс і підписуючи цю форму, Ви підтверджуєте та гарантуєте, що Ви
є автором Твору та / або правовласником і володієте всіма правами для використання твору
на міжнародному Конкурсі Відеомапінгу, в рамках міжнародного фестивалю світла KYIV
LIGHTS FESTIVAL 2017, відповідно до Положень про міжнародний конкурс відеомапінгу, і
приймаєте на себе всю відповідальність, пов'язану з дотриманням умов Конкурсу та
авторських прав.

Підтверджую
Будь-ласка, підтвердіть дозвіл публічної некомерційної демонстрації Твору на сайті Конкурсу, а
також у соціальних мережах, YouTube і Vimeo від імені організаторів Конкурсу:

Підтверджую
Я, як учасник Конкурсу і автор / правовласник Твору, надаю Організатору Конкурсу безоплатно
такі права:

публічне виконання Твору під час проведення Конкурсу / Фестивалю на вибраному
об'єкті;
відтворення, повідомлення в ефірі або по кабелю Твору в період підготовки і
проведення Конкурсу / Фестивалю, і після завершення Фестивалю, на необмежений
термін;
розміщення назви або логотипа Конкурсу / Фестивалю та Партнерів Фестивалю в
кадрі або в титрах Твору у разі його публікації на інтернет-сайтах і соціальних
мережах Конкурсу / Фестивалю;
збереження Твору та його публікація (розміщення) на інтернет-сайтах Конкурсу /
Фестивалю в період підготовки і проведення Конкурсу / Фестивалю, і після
завершення Фестивалю, на необмежений термін;
використання Твору у складі звітної документації про проведений Фестиваль;
надання Твору частково або в повному обсязі представникам ЗМІ для його
публікації при анонсуванні і висвітленні Фестивалю або стоп-кадрів (для преси), без
згадки автора для демонстрації Роботи, на необмежений термін і без обмеження по
території;
використання представлених на конкурсч Творів різними способами в
інформаційних та культурних цілях без додаткового узгодження з автором /
правовласником і без згадки автора та виплати винагороди, на необмежений термін
і без обмеження по території.
Підтверджую
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Я прочитав (-ла) Положення про міжнародний конкурс відеомапінгу та згоден (-на)
з усіма умовами. Всі можливі претензії, пов'язані з використанням авторських прав відносно
представленого мною Твору, зобов'язуюсь врегулювати самостійно і за власний рахунок.

Підтверджую
Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від
01.06.2010р. я даю згоду і дозволяю здійснювати обробку своїх персональних даних (ім'я,
мобільний телефон, адреса електронної скриньки тощо), включаючи збір, систематизацію,
накопичення, зберігання, уточнення, використання, знищення персональних даних, з метою,
пов'язаною з підготовкою, участю та проведенням Міжнародного фестивалю KYIV LIGHTS
FESTIVAL 2017, а також з метою збору й обробки статистичної інформації та проведення
маркетингових досліджень. Згоду на обробку персональних даних відповідно до зазначених
вище умов я надаю на 10 (десять) років. Я підтверджую, що мені відома мета використання
моїх персональних даних, та висловлюю свою згоду на використання моїх персональних
даних.

Підтверджую

Дата заповнення заявки

Підпис автора/правовласника
(П.І.Б. прописом)
місце для печатки (лише для юридичних осіб)

УВАГА: підпис та дата (печатка для юридичних осіб) повинні бути поставлені вручну.
Будь ласка, роздрукуйте заявку після її заповнення, поставте дату і підпис (печатку
для юридичних осіб), потім відскануйте або сфотографуйте документ та надішліть
зображення заявки на електронну пошту: contest@kyivlights.com з відміткою у темі
листа Конкурс Мапінгу
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