
KARTA  ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA NA ZAJĘCIA  
 w Akademii Młodego Radiowca 

 
  
 

Imię i nazwisko dziecka 
 

 
 

Data i miejsce urodzenia 
 

 
 

Imiona i nazwisko rodziców (opiekunów) 
 

 
 

Adres zamieszkania rodziców (opiekunów) 
 

 
 

Nr telefonu rodziców (opiekunów) 
 

 
 

Email adres 

 
1. Zgłaszam ............................................................................... (Imię i Nazwisko) moje dziecko/ osobę, której jestem Prawnym opiekunem na zajęcia 
prowadzone przez Akademię Młodego Radiowca pt. „Zamieszaj w Radiu”, które odbywać się będą na terenie Radia Wrocław (ul. Karkonoska 10). 
 
2. Zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa w warsztatach i akceptuję jego postanowienia. 
 
3. Jako Prawny opiekun Uczestnika oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności i ponoszę pełne ryzyko prawne w zakresie ubezpieczenia 
Uczestnika od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 
4. Zobowiązuję się do wpłaty za warsztaty  w wysokości 400 zł do dnia 10 października 2016 r na konto Radia Wrocław BH I O/Wrocław 27 
10301289 0000000047882079. 
 
5. Jako Prawny opiekun Uczestnika wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i dziecka danych osobowych na potrzeby Radia Wrocław oraz na 
wykorzystanie przez Radio Wrocław wizerunku mojego dziecka w fotografiach wykonanych w czasie warsztatów oraz udział dziecka w nagraniach 
radiowych, które będą wykorzystane na antenie Radia Wrocław, Radia RAM i Radia Wrocław KULTURA.   
 
6. Jednocześnie oświadczam, iż przenoszę na Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię we Wrocławiu „Radio Wrocław” Spółkę Akcyjną, w sposób 
nieograniczony w czasie i przestrzeni, w całości - prawa wykonawcze do utworu powstałego w związku z udziałem Uczestnika w warsztatach i 
nagraniach radiowych, na wszystkich znanych stronom polach eksploatacji, w szczególności w zakresie: 

 utrwalania jakąkolwiek techniką, 

 zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym na płytach CD, 

 wprowadzania do obrotu za pomocą zwielokrotnionych egzemplarzy w tym płyt CD,  

 wprowadzania do pamięci komputera, 

 najmu, dzierżawy, publicznego odtwarzania, 

 dokonywania przetworzeń komputerowych (m.in. fotomontaży, opracowań), 

 emitowania w stacjach radiowych, telewizyjnych, zamieszczania w internecie i innych mediach. 
 

7. W przypadku ewentualnego utrwalenia przebiegu warsztatów w formie płyty CD, wyrażam zgodę na zamieszczenie imienia i nazwiska Uczestnika 
................................................................................................. na okładce płyty CD zawierającej nagranie będące efektem warsztatów oraz w 
informacjach zamieszczanych w mediach i internecie - w zakresie promocji wydania w/w płyty. 
 
          
 
 
        ………………………………….. 
          Data i czytelny podpis rodzica (opiekuna)  


