FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
na warsztaty w ramach projektu „Nadbałtycki szlak designu”
SEZON ROSYJSKI

WARSZTAT:

WZORNICTWO TRADYCYJNYCH TKANIN I UBIORÓW ROSYJSKICH

TERMIN WARSZTATÓW: 06-08.04.2016 r.
ORGANIZATOR:

WEJHEROWSKIE CENTRUM KULTURY

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU

IMIĘ:
NAZWISKO:
NUMER TELEFONU:
ADRES MAILOWY:

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wejherowskie Centrum Kultury z siedzibą przy ulicy
Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb
niezbędnych do realizacji projektu i rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz.2135).
Wyrażam zgodę na publikowanie mojego wizerunku z wydarzeń realizowanych w ramach projektu
"Nadbałtycki szlak designu”. Oświadczam, że wszystkie prace stworzone w ramach realizacji projektu
mogą być publikowane i używane, zgodnie z licencją Creative Commons 3.0.
DATA I PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU:

Podsumowanie licencji Creative Commons 3.0- Uznanie autorstwa:

1. Wolno:
Dzielenie się — kopiuj i rozpowszechniaj utwór w dowolnym medium i formacie.
Adaptacje — remiksuj, zmieniaj i twórz na bazie utworu dla dowolnego celu, także komercyjnego.

2. Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.

Na następujących warunkach:
Uznanie autorstwa — Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały
dokonane w nim zmiany . Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania
przez licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór.
Brak dodatkowych ograniczeń — Nie możesz korzystać ze środków prawnych lub technologicznych,
które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

Uwagi:
Warunki licencyjne nie muszą być przestrzegane w odniesieniu do tych fragmentów licencjonowanych
treści, które znajdują się w domenie publicznej, lub w przypadku sposobów korzystania dozwolonych
przez odpowiednie wyjątki lub ograniczenia prawa autorskiego.
Licencjodawca nie daje żadnych gwarancji. Licencja może nie zapewniać wszystkich niezbędnych zgód
dla niektórych użyć utworu. Dotyczy to w szczególności innych praw, takich jak ochrona wizerunku,
prywatności czy autorskie prawa osobiste. Mogą one ograniczać możliwości wykorzystania utworu.

