
a) FIZYCZNE

c) osoba trzecia dysponująca 

prawami do zgłaszanego 

   w Naborze projektu

8. Nazwisko 9. Imię

   * W przypadku, gdy utwór zgłaszany jest przez współtwórcę, zgłaszający dołącza do zgłoszenie pisemne wyrażenie 

     zgody wszystkich współtwórców na dokonanie zgłoszenia projektu do Naboru.

17. Tytuł

18. Imię 19. Nazwisko

15. Adres e-mail14. Ulica 16. Nr telefonu

11. Województwo10. Kraj

 B. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES ZGŁASZAJĄCEGO

a)  twórca   b) współtwórca*

13. Miejscowość

POLA JASNE WYPEŁNIA ZGŁASZAJĄCY, POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGANIZATOR NABORU. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, 

KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

NOS@TVP.PL

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU SCENARIUSZOWEGO

do naboru projektów audycji telewizyjnych o tematyce religijnej

na potrzeby programowe Telewizji Polskiej S.A.

 4. Status

b) ELEKTRONICZNE

ZGŁOSZENIE

5. GODŁO

Telewizja Polska S.A. ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa

6. Miejsce składania:

 1. Data złożenia projektu 2. Godzina złożenia projektu  3. Nr dokumentu

KATEGORIA 

D.  AUTOR (twórca) PROJEKTU

 C.  ZGŁASZANY PROJEKT

12. Kod pocztowy

 A. ZGŁASZAJĄCY

7.  Zgłaszający występuje jako:
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20.lp.

 26. Uwagi  27. Podpis przyjmującego formularz

25. Podpis zgłaszającego24. Miejscowość i data 

Dokonując zgłoszenia i przekazując dokumenty oświadczam, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich 

majątkowych praw osobistych i praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia 

praw określonych powyżej, osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze 

skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS ZGŁASZAJĄCEGO

E. DOŁĄCZONE DOKUMENTY

F. ADNOTACJE ORGANIZATORA

Dokonujący zgłoszenia w ramach NABORU wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby 

konkursu  w zakresie koniecznym  do  jego  prawidłowego przeprowadzenia (ustawa o  ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku 

Dz.U. 2015, poz. 2135 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Woronicza 17,     

00-999 Warszawa. Dokonujący zgłoszenia ma prawo wglądu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Oświadczam, że  zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję jego treść bez zastrzeżeń;

- w wypadku pojawienia się roszczeń lub żądań w stosunku do Organizatora w związku z wykorzystaniem zgodnym z Regulaminem materiałów 

dostarczonych w Zgłoszeniu, Zgłaszający zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu i zobowiązuje się do zaspokojenia 

słusznych roszczeń osób trzecich.

22. Ilość 23. Uwagi21. Rodzaj
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