Polskie Mistrzostwa Makijażu Kobiety Dojrzałej
„KOBIETA W CZEWIENI”
w ramach
17. Targów Kosmetycznych i Fryzjerskich URODA 2014
Dyrektor Projektu URODA – Dorota Solochewicz
tel 58 554 92 04, dorota.solochwicz@mtgsa.com.pl,

Termin nadsyłania zgłoszeń: 09.09.2014

Regulamin Mistrzostw – www.urodatargi.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Imię i nazwisko Uczestnika
ulica

nr

kod pocztowy

Tel. komórkowy

miasto

e-mail

Imię i nazwisko Modelki

TYTUŁ OPIS PRACY/ STYLIZACJA/ INSPIRACJA

ZAŁĄCZNIKI

•

zapis cyfrowy zgłaszanych prac:
@mtgsa.com.pl)

TAK

NIE

(fotografie można przesłać e-mailem na adres: dorota.solochewicz

Akceptuję jako obowiązujący Regulamin dla uczestników 14. Polskich Mistrzostw Makijażu Kobiety Dojrzałej 2014
…………………………………………………………………..….

miejscowość, data

……………………………………………………………………….………………………………..…………..………………………

podpis UCZESTNIKA

OŚWIADCZENIA
Niniejszym oświadczam że przysługują mi prawa autorskie do zgłoszonej pracy. Udzielam jednocześnie MTG SA (oraz osobom
fizycznym lub prawnym, z którymi MTG SA są lub będą związane umową) nieodwołanego i nieodpłatnego prawa do wykorzystywania
mojego wizerunku oraz zgłoszonej pracy w celach promocyjnych dokumentacyjnych i marketingowych imprezy pod nazwą Targi
Kosmetyczne i Fryzjerskie URODA, w tym GALI URODY i Mistrzostw Wizażu i Stylizacji w roku 2014 i w latach następnych. Zgoda
obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie i powielanie zdjęć oraz zapisów filmowych za pośrednictwem dowolnego medium w szczególności
publikacje
w gazetach, czasopismach, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach www, wystawach, konkursach, bilbordach,
zaproszeniach, innych materiałach promocyjno-informacyjnych, transmisjach telewizyjnych. Zgoda dotyczy zarówno zdjęć i materiałów
filmowych przekazanych ze zgłoszeniem jak i wykonanych przez MTG SA. Zrzekam/my się jednocześnie wszelkich praw związanych z
kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania materiałów z elementami wizerunku w/w prac (także w przypadku
wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych).

………………………………………….………………………………………………………………..

data, podpis osoby upoważnionej
Uczestnik zobowiązany jest również do uzyskania Oświadczenia od modelki udzielającego MTG SA prawa do wykorzystywania jej
wizerunku – wzór oświadczenia w załączeniu, zgodnie zapisami pkt. I ust. 2 lit b, c, d Regulaminu Mistrzostw Makijażu Kobiety Dojrzałej
URODA 2014.

Oryginał Zgłoszenia Uczestnictwa wraz z pracą konkursową (zdjęcia) i stosownymi oświadczeniami należy przysłać
do siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich SA: 80 – 560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 z dopiskiem „KOBIETA
W CZERWIENI” elektronicznie na adres: dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl

